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I. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
 

A =    adenin 
 
ASA =   allél-specifikus amplifikáció 
 
bp =    bázispár 
 
BLAST =   „Basic Local Aligment Search Tool” 
 
C =    cisztein 
 
C =    citozin 
 
cDNA =  komplementer DNS 
 
CSGE =   konformáció-szenzitív gélelektroforézis  
 

D =   dezmoszóma 
 
D =    aszparaginsav 
 

DEBRA =   „Dystrophic EB Research Association” 
 
DDD =    „Dowling-Degos Disease” 
 
DEB =   „dystrophic epidermolysis bullosa” 
 
DEBS =   domináns epidermolysis bullos simplex 
 
DNS =   dezoxiribonukleinsav 
 
dNTP =  deoxy-nukleotid trifoszfát  
 
ddNTP =   dideoxy-nukleotid trifoszfát 
 
EDTA =  etilén-diamin-tetraecetsav 
 
E =    glutaminsav 
 
EB =   „epidermolysis bullosa” 
 
EBS =   „epidermolysis bullosa simplex” 
 
EBS-AR =  epidermolysis bullosa simplex autoszomális recesszív forma 
 
EBS-DM =   epidermolysis bullosa simplex Dowling-Meara forma 
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EBS, gen-nonDM= epidermolysis bullosa simplex más generalizált nem Dowling-

Meara  forma 
 
EBS-K =    epidermolysis bullosa simplex Koebner forma 
 
EBS-loc =   epidermolysis bullosa simplex lokalizált forma 
 
EBS-MD =  epidermolysis bullosa simplex izomdystrophiával 
 
EBS-migr =  epidermolysis bullosa simplex migrációs circinate 
 
EBS-MP =   epidermolysis bullosa simplex mottled pigmentációval 
 
EBS-Og =   epidermolysis bullosa simplex Ogna 
 
EBS-PA =   pylorus atréziához társuló epidermolysis bullosa simplex 
 
EBS-WC =   epidermolysis bullosa simplex Weber-Cockayne forma 
 
G =    glicin 
 
G =    guanin 
 
HA =    heteroduplex analízis 
 
HD =    hemidezmoszóma 
 
HGNC =   „Human Gene Nomenclature Committee” 
 
HIP =    hélix iniciációs peptid 
 
HTP =   hélix terminációs peptid 
 
I =    izoleucin 
 
IF =     intermedier filamentum 
 
IFM =   immunofluorescence mapping 
 
IIF =   indirect immunofluorescence 
 
JEB=   „junctional epidermolysis bullosa” 
 
K=    lizin 
 
KIF=    keratin intermedier filamentum 
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KRT=   keratin gén 
 
KRT5 =   keratin 5 gén 
 
KRT14 =    keratin 14 gén 
 
L=    leucin 
 
mRNS =   messenger (hívivı)- RNS 
 
N =    aszparagin 

 
NCBI =    „National Center for Biotechnology Information” 
 
OMIM =   „Online Mendelian Inheritance in Man” 
 
P =    prolin 
 
Q =    glutamin 
 
PCR =   „polymerase chain reaction” (polimeráz láncreakció) 
 
PTGS =   poszttranszkripciós génelcsendesítés 
 
RFLP =   „Restriction Fragment Length Polymorpism” (restrikciós 

fragmentum  
   hosszúság polimorfizmus) 
RNS =   ribonukleinsav 
 
RNSi =    RNS-interferencia 
 
rpm =    percenkénti fordulatszám  
 
R =   arginin 
 
RT =    reverz transzkripció 
    
SNP  =  „Single Nucleotide Polymorphism” (egypontos nukleotid 

variáció) 
 
siRNS=   rövid interferáló RNS 
 
T=   timin 
 
TAE =    Tris-acetát-EDTA 
 
TUKEB =   Tudományos és Kutatásetikai Bizottság 
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U =    „Unit” (nemzetközi egység) 
 
V =    valin 
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II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

 
II.1. Bevezetés 

 
 

 Az elmúlt évtizedben a humán genommal kapcsolatos intenzív kutatások, 

ismeretek bıvülése, a molekuláris biológiai technikák robbanásszerő fejlıdése és az 

orvostudományban való széles térhódítása alapvetı áttörést hozott a betegségek - köztük 

a bırgyógyászati kórképek - molekuláris biológiai mechanizmusainak mélyebb 

megismerésében. Az elért eredmények új utakat nyitottak a gyógyítás számára is. A 

klinikusok számára a hagyományos diagnosztikai vizsgálatok mellett egyre 

kiemelkedıbb fontosságú a molekuláris biológiai kutatások lehetıségeinek hatékony 

kiaknázása. 

 A humán genom teljes szekvenciájának megismerésével lezárult a pre-

genomiális idıszak és egyben elkezdıdött a post-genomiális éra, melyben a genetikai 

információ értelmezése és a gének funkciójának megismerése került elıtérbe. A végsı 

cél a humán gének és fehérjék teljes körő egymáshoz rendelése. Nagy ütemben folyik a 

proteomika, a humán genom által kódolt valamennyi fehérje szerkezeti és funkcionális 

feltérképezése. Reméljük, hogy ez a korszak a bırgyógyászati megbetegedések 

azonosításában, patogenezisének tisztázásában, diagnosztizálásában és a modern 

terápiás eljárások kidolgozásában is nagy segítséget nyújt majd. 

 
 Munkám során bekapcsolódtam a Semmelweis Egyetem Bır-, Nemikórtani és 

Bıronkológiai Klinika Immunfluoreszcens és Genetikai Laboratóriumának kutatási és 

diagnosztikai tevékenységébe, ahol egy multidiszciplináris kutatócsoport hazánkban 

egyedülálló és egyben hiánypótló módon végzi a ritkán elıforduló, a bır örökletes 

adhéziós és elszarusodási zavarainak illetve egyes tumorainak molekuláris genetikai 

szintő vizsgálatát, beleértve a családtervezés szempontjából nélkülözhetetlen terhesség 

alatti genetikai diagnosztikát is. Az elmúlt években jelentısen bıvült a genetikai 

laboratóriumban végzett molekuláris genetikai vizsgálatok köre. Jelenleg a laboratórium 

14 szerkezeti és enzimfehérje (KRT5, KRT9, KRT14, KRT86, COL7A1, EBP, LAMA3, 

LAMB3, LAMC2, ATP2A2, ATP2C1, CDKN2A, SPINK5, TGM1) DNS alapú genetikai 

vizsgálatát képes elvégezni.  



II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

9 

 Doktori munkámban egy ritka genodermatózis, az epidermolysis bullosa simplex 

(EBS) hátterében álló KRT5 és KRT14 gének mutációinak diagnosztikai célú 

meghatározását, genotípus-fenotípus asszociációjának értékelését és populációgenetikai 

tudományos vonatkozásait vizsgáltam 10 érintett család genetikai analízise során, 

különös hangsúlyt fektetve a mutációanalízis szempontjából zavaró KRT14 pszeudogén 

elkülönítésére. Értekezésemben e munka eredményeit foglalom össze. 
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II.2. A keratinok jellemzése  
 

II.2.1. A humán keratinok funkcionális jelentısége 

 

 A gerincesek sejtvázának három fı komponensét az aktin filamentumok, a 

mikrotubulusok és az intermedier filamentumok képzik. A keratinok az I. és II. típusú 

intermedier filamentumok (IF), szövetspecifikusan a bır és függelékeinek legfontosabb 

szerkezeti alkotóelemei a cytoskeletális rendszerben. Szerepük van a sejtek alakjának 

fenntartásában, szerkezetének stabilitásában, rugalmas mechanikai ellenálló 

képességének biztosításában. A keratin filamentumok viszonylag erıs, ellenálló, stabil 

képzıdmények, melyek a sejten belül háromdimenziós hálót hoznak létre, tartós belsı 

vázat biztosítva ezzel a sejtmagnak és az egész sejtnek (Chang és Goldman 2004).   

 A keratin filamentumok a nukleáris laminához tapadnak, ezáltal megfelelı 

helyre rögzítik, horgonyozzák a magot a sejten belül és innen – az egész sejtet behálózó 

fonalrendszer létrehozásával – a sejthártya belsı felszínén elhelyezkedı sejtkapcsoló 

struktúrákhoz a dezmoszómákhoz (D) és a hemidezmoszómákhoz (HD) kötıdnek. A 

dezmoszómák azon sejtek sejtek közti tapadását segítik elı, amelyeknél a sejt-sejt 

kapcsolatot kadherin jellegő transzmembrán fehérjék biztosítják. A dezmoszómákhoz a 

citoplazma felıli oldalukon egy meghatározott intramolekuláris fehérjékbıl álló „dense 

plaque” kapcsolódik. Ehhez a képlethez csatlakoznak a keratin filamentumok. A 

morfológiailag hasonló hemidezmoszómák a hámsejteket az alatta levı bazális 

membránhoz kapcsolják. A keratin filamentumok a dezmoszómákon és 

hemidezmoszómákon keresztül a szomszédos sejtek közti mechanikai kapcsolatot 

biztosítják, így a teljes hámszövetet stabilizálják (1. ábra). (Fuchs 1995, Smith és mtsai 

2004, Csikós és mtsai 1999). 

 

 

1. ábra. A keratin filamentumok stabilizáló funkciója 
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II.2.2. A humán keratinok fizikai és kémiai tulajdonságai és szerkezeti 

felépítésük 

 

A keratin filamentumok az ıket felépítı monomerek, fehérje alegységek 

tulajdonságaiban térnek el egymástól, melyek sejt-, régió- ill. szövetspecifikus 

megoszlást mutatnak. Monomerjeik alapján a keratinok két csoportját különböztetik 

meg: I. és II. típusú keratinokat (I. és II. típusú intermedier filamentumok) (1, 2 

táblázat). 

 

I. típusú intermedier filamentumok 

Ezek savas kémhatású (pKi 4-7) és kis molekulatömegő (40-63kDa) fehérjék.  

 

1. táblázat. I. típusú keratinok.  

KRT9 KRT10 KRT12 KRT13 KRT14 

KRT15 KRT16 KRT17 KRT18 KRT19 

KRT20 KRT23 KRT24 KRT25 (K25irs1) KRT26 (K25irs2) 

Humán cytokeratin 
gének 

KRT27 (K25irs3) KRT28 (K25irs4)    

KRT31 (Ha1) KRT32 (Ha2) KRT33A (Ha3-I) KRT33B (Ha3-II) KRT34 (Ha4) 

KRT35 (Ha5) KRT36 (Ha6) KRT37 (Ha7) KRT38 (Ha8) KRT39 (Ka35) 

Humán haj keratin 
gének 

KRT40 (Ka36)     

Humán keratin 
pszeudogének 

KRT221P KRT222P KRT223P   

 

II. típusú intermedier filamentumok  

Bázikus vagy semleges kémhatású (pKi 7-9) és nagyobb molekulatömegő (44-67 kDa) 

proteinek. 

 

2. táblázat. II. típusú keratinok.  

KRT1 KRT2 (K2e) KRT3 KRT4 KRT5 

KRT6A KRT6B KRT6C (K6e/h) KRT7 KRT8 

KRT71 (K6irs1) KRT72 (K6irs2) KRT73 (K6irs3) KRT74 (K6irs4) KRT75 (K6hf) 

Humán cytokeratin 
gének 

KRT76 (K2p) KRT77 (K1b) KRT78 (K5b) KRT79 (K6l) KRT80 (Kb20) 

KRT81 (Hb1) KRT82 (Hb2) KRT83 (Hb3) KRT84 (Hb4) KRT85 (Hb5) Humán haj keratin 
gének 

KRT86 (Hb6)     

KRT121P KRT122P KRT123P KRT124P KRT125P Humán keratin 
pszeudogének 

KRT126P KRT127P KRT128P   
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Napjainkig összesen 54 funkcionális humán keratint azonosítottak (I. és II. 

típus). Ezek egy része kemény, ún. trichocytokeratin, amelyek a haj és a köröm 

szerkezetét adják, míg a másik típusba a lágy, ún. cytokeratinok tartoznak, melyek nagy 

mennyiségben a hámsejtek citoplazmájában fordulnak elı.  

A 2006-os, új klasszifikáció szerint egyszerősödött a keratin gének jelölése; 

egységesen minden funkcionális keratin gént „KRT”-vel és egy adott számmal 

identifikálnak. A HGNC által már korábban rendszerezett keratin peszudogének jelölése 

is változott, miszerint az I. típusú keratin pszeudogének a KRT121P-KRT220P jelölést, 

míg a II. típusú keratin pszeudogének a KRT221P-> jelölést kapták. (Schweizer és 

mtsai 2006) 

 

A keratinok éppúgy, mint a kollagén, a szkleroproteinek közé tartoznak. 

Felépítésükben fıként glicin, szerin és cisztein dimerek (cisztin) vesznek részt, mely 

aminosavak egyenként a fehérje 15-20%-át alkotják. A keratinok szilárd, térhálós 

szerkezetüket a 19 aminosavanként jelen lévı cisztin diszulfid hidaknak köszönhetik, 

melyek biztosítják a fehérje nagy nyújthatóságát és alacsony oldhatóságát (Fuchs 1995). 

 

A keratinok esetében két jellegzetes térszerkezetet különböztetünk meg: α- és β-

keratint. Az α-keratin típusú fehérjének α-hélix alapszerkezete van, ennek ellenére a 

keratin nem tekinthetı egyszerően hélixek kötegének, hanem ennél bonyolultabb 

szerkezetet mutat. A β-keratin szerkezete redızött, típustól függıen parallel vagy 

antiparallel lefutású láncokból áll. 

 

Az intermedier filamentumok molekuláris szerkezeti felépítése a különbözı 

sejttípusokban hasonlít egymásra, így a keratinok szerkezete is egységes: fej-rúd-farok 

doménekbıl állnak. A keratin filamentumokat felépítı monomerek hosszú, fibrózus 

molekulák. Ezeket középen egy igen konzervatív 310 (a nukleáris laminában 350) 

aminosavból álló, centrális, α-helikális struktúrájú, rúdszerő domén alkotja, amelyet egy 

N-terminális, globuláris feji rész, és egy C-terminális, globuláris farki rész határol (2. 

ábra). A centrális helikális struktúrájú, rúdszerő domén szerkezete négy szegmensre 

tagozódik: 1A, 1B, 2A, 2B. A helikális szerkezetet nem helikális szakaszok szakítják 
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meg, melyek biztosítják az α-helikális rúd hajlékonyságát (L1, L2, L12, L2). A rúd 

domén elején és végén két rövid régióban hélix határoló peptidek helyezkednek el (E1, 

V1, H1, H2). Az egyes intermedier filamentum fehérjékben a centrális domének nagyon 

hasonlóak, a fej és farok rész viszont változó (Smith és mtsai 2002, 2004). 

 

Minden filamentum fehérje alegységekbıl felépülı számtalan csavart szálból 

(coiled-coil) áll. Az intermedier filamentum alegysége a „coiled-coil” dimer. Elsı 

lépésként a keratin mononerek a polimerizáció során az α-helikális domének „coiled-

coil” összecsavarodásával dupla hélix szerkezetet alkotó heterodimerizált formát 

képeznek. Ezek mindig egy I. és egy II. típusú keratin párból épülnek fel, ezért minden 

hámsejt egy I.-es és egy II.-es típusú keratint szintetizál és ezek egy speciális komplex 

mintázatot alkotva együtt expresszálódnak (Steinert és mtsai 1993a, 1993b, 1993c, 

1994). Az így kialakult keratin dimerek végeikkel antiparallel helyzetben egymáshoz 

kapcsolódva stabil tetramerekké polimerizálódnak (szerkezeti apolaritás). A helikális 

szegmensen belül az intramolekuláris ionpárok potenciálja magasabb, mint a hélixek 

közötti intermolekuláris pároké, ebbıl arra következtethetünk, hogy az intermedier 

filamentum összekapcsolódás könnyített azáltal, hogy a hélixen belüli stabilizáló 

sóhidak helyett inkább hélixek közötti ionos asszociátumok vannak jelen.  A tetramerek 

végeikkel összekapcsolódnak és két ilyen tetramer szál longitudinális sorozatából jön 

létre a protofilamentum (2-3 nm vastag) (Steven és mtsai 1983). 8 protofilamentum 

alegység N-terminális végeinek összekapcsolódása révén épül fel a nagyjából 8-10 nm-

es átmérıjő köteges szerkezetet, hálózatot alkotó intermedier filamentum, ami 

elektronmikroszkóppal látható (2. ábra) (Fuchs és mtsai 1995, 1998; Csikós és mtsai 

1999, Yoon és mtsai 2001, Herrmann és mtsai 2000, 2003). 
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2. ábra. Az intermedier filamentumok általános felépülési sémája. (Parry DA és 

Steinert PM 1999 alapján) 

 

 

II.2.3. A keratinok heptád struktúrája 

 
A keratinok középsı α-helikális rúd doménjében egy jellegzetes 7 aminosavból 

álló sorrend ismétlıdik, az úgynevezett „heptad repeat” (a,b,c,d,e,f,g)n, melyek 

ismétlıdıen tartalmaznak apoláris aminosavakat (a, d), ami miatt a helikális felület 

hidrofóbbá válik. Ez teszi lehetıvé a keratin monomerek (pl. KRT5 és KRT14) „coiled-

coil” heterodimer összecsavarodását. Az így kialakult apoláris kölcsönhatások rendkívül 

erısek, így az α-hélix struktúrájú molekula szuperhélixszé szervezıdik, mely 

szerkezetet az e és a g pozícióban található hidrofil és ellentétes töltéső molekulák 

között kialakult sóhidak tovább stabilizálnak. (3. ábra) (Pauling és Corey 1953, Convay 

és Parry 1990, Wu és mtsai 2000, Smith és mtsai 2004) 
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3. ábra (a) Az α-helikális rod domén heptád struktúrája (a,b,c,d,e,f,g). Hidrofób-hirofób 
kölcsönhatások az a és a d aminosavak között (szaggatott vonal), stabilizáló sóhidak a g 
és az e aminosavak között (pontozott vonal) (b) Keratin monomer (c) Monomerek 
közötti hidrofób kapcsolat, csavart-csavar (coiled-coil) szerkezet. (Hicks és mtsai 1997 
alapján) 
 

 

  Abban az esetben, ha a szigorú sorrendet követı – a struktúra kialakítás 

szempontjából esszenciális kettıs hélix kialakításáért felelıs – aminosavak (a,d,e,g) 

génmutációk következtében kiesnek vagy más természető aminosavakká cserélıdnek,  a 

stabil hélix szerkezet destabilizálódik és ezáltal az egész keratin filamentum struktúra 

fellazul, szétesik, a fehérje sérül, funkcióképessége csökken vagy megszőnik.  

 

 

 

a 

b  c 
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II.2.4. Funkcióvesztéses mutáció - Domináns-negatív hatás 

 

 A funkcióvesztéses (loss-of-function) mutációk következtében a géntermék 

eredeti funkciója gátlódik (csökken) vagy teljesen elvész a mutáns termékben. (pl. 

dimerként, trimerként mőködı fehérjék: keratinok, kollagének stb.). 

 

 A keratinok mutációi a dimerpárban történı expresszió miatt „domináns-

negatív” hatással vezetnek funkcióvesztéses mutációhoz. Ennek oka, hogy a dimerként, 

trimerként mőködı fehérjék egyik tagjának hibás szerkezete a másik vagy harmadik 

egyébként normális tagjainak funkcióját is gátolja. Míg 50%-os fehérjével a 

struktúrgének jól mőködnek és nem okoznak feltétlenül klinikai tüneteket, addig kisebb 

arány esetén jellegzetes morfológiai elváltozásokat és klinikai tüneteket eredményeznek 

(Csikós és mtsai 2000). 

 

 A keratin fehérje funkcióvesztése, csökkent mőködése mögött az esetek nagy 

többségében a dimerpár egyikének aminosav cserét okozó domináns negatív pont 

mutációja (missense mutáció) áll. Ez általában enyhébb fenotípust eredményez. Egyéb, 

súlyosabban érintett fenotípust okozó mutációk (deléciók, duplikációk, nonsense és 

kereteltolódásos (frameshift) mutációk) kisebb gyakorisággal fordulnak elı.  A 

mutációs események nem egyenletesen oszlanak el a teljes génben, vannak ún. hot spot 

régiók, ahol nagyobb valószínőséggel keletkeznek. A két hot spot régió az ún. hélix 

szegélyezı régiók, a HIP (hélix iniciációs peptid) és a HTP (hélix terminációs protein). 

Ezek nagyon konzervatív részei a keratinoknak. (Irvine és mtsai 1997a, Cummins és 

mtsai 2001, Porter és Lane 2003).  

 

 

II.2.5. Keratin mutáció okozta genodermatózisok 

 

 A keratin mutációk a genodermatózisok olyan genetikusan determinált, mendeli 

szabályok szerint öröklıdı bırgyógyászati kórképeihez vezetnek, amelyek a bır és 

függelékeinek zavarát okozzák, attól függıen, hogy melyik szerv, illetve sejt keratin 

fehérjéit érinti a mutáció (4. ábra). Az elmúlt évtizedek, de elsısorban a 90-es évek 
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igen eredményes, genetikai kutatásai a genodermatózisok kialakulásában szerepet játszó 

gének azonosítására nagy mennyiségő információt szolgáltattak. Egyre több betegség 

hátterében ismertté vált a kórképekhez kapcsolható gének és igazolták a betegségokozó 

mutációkat (Fuchs 1996, Csikós M és mtsai 2001).  

 

 

4. ábra. Néhány keratin sejt-, illetve szövetspecifikus expressziója.  
(Lane és McLean 2004) 

 

 Keratin mutációk okozta genodermatózisok pl. az epidermolysis bullosa simplex 

(KRT5, KRT14 mutációk), a Dowling-Degos (KRT5 mutációk), a Naegeli-Franceschetti-

Jadassohn szindróma (KRT14 mutáció), az epidermolytikus hyperkeratosis, bullosus 

congenitalis ichtiosiform erythroderma (KRT1, KRT10 mutációk), a különféle 

epidermolytikus palmoplantaris keratodermák (KRT1, KRT9 mutációk), az ichthyosis 

bullosa of Siemens (KRT2e mutáció), a moniletrix (KRT81, KRT83, KRT86 mutációk), 

a pachyonychia congrenita (KRT6A, KRT6B, KRT16, KRT17), a Meesmann’s 

dystrophia (KRT3, KRT12 mutációk) és a white sponge naevus (KRT4, KRT13 

mutációk) (Lane és McLean 2004, Irvine AD és mtsai 1999, 2005; Fuchs 1995, 1996; 

Corden és McLean 1996). 
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II.2.6. A humán keratinok kromoszómális elhelyezkedése 

 
 A humán genomban azonosított 54 funkcionális keratin gén két zárt, a géneket 

nagy sőrőségben tartalmazó régióban helyezkedik el a 12-es kromoszóma hosszú karján 

(12q13.13, 26 darab II. típusú keratin gén) (Rosenberg és mtsai 1991, 1998; Romano és 

mtsai 1988) és a 17-es kromoszóma hosszú karján (17q21.2, 27 darab I. típusú keratin 

gén) (Romano és mtsai 1988), kivéve a K18 I. típusú keratin gént, mely I. típusú, 

azonban a 12-es kromoszómán található (Waseem és mtsai 1990). Elhelyezkedésük 

bonyolult, nem egyenletes. A pszeudogénekkel közösen, ezekkel felváltva alkotnak 

egységet. (5. ábra) Mindezek mellett még számos, nem funkcionális keratin 

pszeudogént azonosítottak, melyek elszórtan helyezkednek el a genom különbözı 

részein (Schweizer és mtsai 2006, Hesse és mtsai 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. A humán keratin gének kromoszómális elhelyezkedése. Az (a) az I. típusú 
keratin gén (b) II. típusú keratin gén, Piros: keratin gén, Fekete: hajtüszı specifikus 
keratin gén, Kék: haj keratin gén, Zöld: pszeudogén (1KRT18 I. típusú keratin gén) 
 

 
II.3. Pszeudogének és kialakulásuk  
 

 A pszeudogének ismert funkció nélküli genomiális DNS szekvenciák, amelyek 

az ismert funkcionális génekhez hasonló szakaszokkal rendelkeznek, ilyen értelemben 

az aktív gének inaktív változatainak tekinthetık.  A szekvencia-homológia miatt úgy 

tartják, hogy a törzsfejlıdés során a mőködı génekbıl alakultak ki duplikáció és 

(a)   17-es kromoszóma (17q21.2) 
 
Centroméra … KRT222P KRT24 KRT223P KRT25 KRT26 KRT27 KRT28 KRT10 

KRT12 KRT20 KRT 23 KRT39 KRT40 KRT33A KRT33B KRT34 KRT31 KRT41P 

KRT37 KRT38 KRT221P KRT32 KRT35 KRT36 KRT13 KRT15 KRT19 KRT9 

KRT14 KRT16 KRT17 KRT42P … telomér 

 
(b)  12-es kromoszóma (12q13.13) 
 
Centroméra … KRT80 KRT7 KRT121P KRT122P KRT81 KRT86 KRT23 KRT123P 

KRT85 KRT84 KRT82 KRT124P KRT75 KRT6B KRT6C KRT6A KRT5 KRT71 

KRT74 KRT72 KRT73 KRT125P KRT2 KRT1 KRT77 KRT126P KRT127P 

KRT128P KRT76 KRT3 KRT4 KRT79 KRT78 KRT8 KRT18
1
 … telomér 
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divergencia vagy retrotranszpozíció révén, így evolúciós szempontból a mőködı gének 

rokonainak tekinthetık (Vanin 1985). 

 A funkcionalitás elvesztésének több oka is lehet. Ezek általában olyan 

változások, amelyek start és stop kodonokat vagy egyéb olyan szabályozó szakaszokat 

érintenek (pl. nem tartalmaz promóter régiót), amelyek fontosak a gének 

transzkripciójában. Ezek a változások a genetikai funkció elvesztését okozhatják, amely 

által a transzkripció és/vagy transzláció nem tud végbemenni. A pszeudogének mutációi 

nem jelentenek szelekciós elınyt, mert a genom olyan szakaszán találhatók, ahol a 

változásoknak nincs ismert fenotípusos hatása (Jacq és mtsai 1977, Mighell és mtsai 

2000).  

 Módszertani szempontból a pszeudogének megnehezítik a mutációanalízis 

kivitelezését. Ha ugyanis ha egy olyan gént amplifikálunk PCR reakcióval, amelynek 

létezik egy nagy homológiát mutató pszeudogénje és nem végzünk a reakciót 

megelızıen pszeudogén elimináló lépéseket, akkor a PCR során lehet, hogy nem a 

kívánt funkcionális gént, hanem éppen a hasonló szekvenciával rendelkezı pszeudogént 

amplifikáljuk és téves információkhoz és következtetésekhez jutunk a vizsgálatok során. 

 

 

II.3.1. A pszeudgének kialakulásának fontosabb mechanizmusai 

 

II.3.1.1.Retrotranszpozíció 

 

 Az irodalomban a pszeudogének keletkezésének magyarázatára több elmélet is 

született. A legtöbb pszeudogén (kb. 80 %) retrotranszpozícióval jön létre 

(„feldolgozott” processzált pszeudogének): a funkcionális génrıl átírt mRNS 

templátként szolgálhat egy cDNS, majd arról egy duplaszálú, dsDNS, az ún. 

retrotranszpozon kialakulásához. A retrotranszpozonok képesek integrálódni a 

genomiális DNS-be. A legtöbb esetben a transzponálható szakaszok a saját 

beékelıdésükhöz szükséges információt hordozzák. A retrotranszpozíciónak többféle 

hatása lehet az újonnan kialakult fenotípus természetes szelekciós változásaitól függıen.  

Fatális lehet a szervezet számára, ha a beékelıdött szakaszok megbontják az élethez 
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nélkülözhetetlen gének mőködését. Természetesen a szervezet elpusztulásával az így 

kialakult genetikai mintázat is kiszelektálódik. 

 A DNS nem kódoló szakaszain elıforduló retrotranszpozíciók nem 

szelektálódnak ki azonnal, és így nem funkcionális pszeudogének formájában élnek 

tovább. A kialakult pszeudogénekrıl többnyire nem íródik át mRNS, mivel nem 

tartalmazzák a létfontosságú 5’ – promotert, és azokat a génszakaszokat, amelyek 

esszenciálisak a transzkripció iniciációjához, továbbá intronmentesek. A pszeudogének 

3’ poliadenilált részeket és egyirányú ismétlıdı szekvenciákat (flanking direct repeats) 

tartalmaznak, amelyek valószínőleg részt vesznek a beékelıdés folyamatában (Graur és 

mtsai 1989, Mighell és mtsai 2000).  

 

 

II.3.1.2.Génduplikáció  

 

 A pszeudogének ritkábban génduplikációval jönnek létre (nem processzált 

pszeudogének). A génduplikáció a genetikai változatosság forrása, a fajok ilyen módon 

adaptálódnak a változó környezethez. Egy géncsalád minden tagja egy közös ıstıl ered, 

de a funkciójuk különbözıféleképpen alakul ki, ahogy a mutációk idıvel változtatják 

ıket. Néhány gén a környezet változásával párhuzamosan új adaptív funkciókat szerzett, 

néhány megtartotta eredeti funkcióit, de a legtöbb elvesztette funkcionalitását, és 

„néma” pszeudogénné alakult (6. ábra). 

 Bizonyos esetekben a DNS megkettızıdése során létrejött pszeudogének nem a 

mutációk halmozódásából származnak, hanem a megkettızıdött gén a duplikáció 

pillanatától fogva hiányos és így nem funkcionális. Például az yBRCA1 (y a 

pszeudogént jelöli) a BRCA1 gén 5’-végő tandem duplikációjából alakul ki. Ez a 

pszeudogén az intakt génnek csak az 1A, 1B és 2 exonjait tartalmazza, és vélhetıleg 

sosem volt funkcionális.  

 Tehát a DNS duplikáció a második legjelentısebb mechanizmus, amivel 

pszeudogének létrejöhetnek. A duplikáció megnöveli a homológ szekvenciák számát, 

amelyek funkcióit a mutációk felhalmozódása valamint a környezet szelekciós hatása 

határozza meg (Savtchenko és mtsai 1988, Hut és mtsai 2000, Mighell és mtsai 2000). 
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6. ábra. A pszeudogének kialakulásának hátterében feltételezett fontosabb 
mechanizmusok, útvonalak. A nyilak vastagsága minden szinten közelítıleg megadja 
a különbözı utak relatív fontosságát. (A) A pszeudogének eredete. A gerincesek 
pszeudogénjeinek többsége feltehetıleg funkcionális génekbıl alakult ki. (B) A 
pszeudogén képzıdés mechanizmusa. A gerincesek pszeudogénjeinek nagy része 
funkcionális fehérjéket kódoló gének transzkriptumainak retrotranszpozíciójából 
származik. (C) Pszeudogén elhelyezkedés. A pszeudogének a genom olyan részein 
helyezkednek el, ahol nem ártalmasak a szervezet számára. (D) A pszeudogén sorsa. A 
legtöbb pszeudogén genetikai driften megy át és sosem íródik át. Azonban bizonyos 
esetekben a természetes kiválasztódás megakadályozza a pszeudogén szekvenciák 
jelentıs megváltozását. Néhány pszeudogén részt vesz a génkonverzióban és egyesek át 
is íródhatnak. Tehát nem minden pszeudogén funkciómentes (Mighell és mtsai 2000). 
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II.3.2. Léteznek-e funkcionális pszeudogének?  

 

 Hirotsune és munkatársai 2003-ban azonosítottak egy olyan pszeudogént, 

amelyrıl ugyancsak nem expresszálódik fehérje, viszont átíródik róla egy olyan RNS 

transzkriptum, amely transz-reguláló szerepet tölt be a szekvenciájában homológ 

szerkezető Makorin1 gén expressziójában. Késıbb Svesson és munkatársai (2006) majd 

Gray és mtsai (2006) hasonló eseteket írtak le más pszeudogének esetében is. Noha ezek 

a pszeudogének nem kódolnak semmilyen fehérje terméket, de azzal hogy egy másik 

gén expressziójában szabályzó szerepet játszó RNS íródik át róluk, ami azt sugallja, 

hogy egyes pszeudogének fontos biológiai funkciót tölthetnek be.   

 

 

II.3.3. Keratin pszeudogének  

 

Az elsı keratin pszeudogén szekvenciát Savtchenko és munkatársai (1998) 

határozták meg a 17-es kromoszóma rövid karján (17p12-p11), ami a KRT14 génnel 

mutat jelentıs homológiát. Napjainkig számos funkcionális keratin gén pszeudogénje 

vált ismertté, pl. a KRT6, KRT8, KRT14, KRT16, KRT17, KRT18 és a KRT19 gének 

esetében, melyek egy része a 12-es és 17-es kromoszóma klaszterben találhatók, ahol a 

funkcionális keratin génekkel közösen, ezekkel felváltva alkotnak egységet.   Számos 

keratin pszeudogént azonosítottak ezen két régión kívül is, amelyek elszórtan 

helyezkednek el a genom különbözı részein. Számuk meglehetısen sok, és 

valószínőleg még emelkedni is fog.  

 Érdekesség, hogy a KRT8 (I. típusú keratin) génnek 61 processzált, a KRT18 (II. 

típusú keratin) génnek 77 processzált pszeudogénje létezik, melyek a humán genomban 

több kromoszómán szétszórtan helyezkednek el. Az I. típusú keratinok csoportjába 

tartozó KRT19 gén 5 processzált pszeudogénje közül egy-egy a 4-es, 6-os és 10-es 

kromoszómán és kettı a 12-es kromoszómán foglal helyet (Hesse és mtsai 2001, 2004; 

Rogers és mtsai 2005).  

 

 Nem processzált, azaz duplikációval létrejött pszeudogének közé tartoznak a 

KRT14, KRT16 és a KRT17 génekkel nagy homológiát mutató pszeudogének, amelyek 
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lokalizációjukat tekintve kívül esnek a keratinokat egységben foglaló 17-es 

kromoszóma hosszú karján található klaszteren (Savtchenko és mtsai 1988, 

Troyanovsky és mtsai 1992, Rosenberg és mtsai 1998). Annak eldöntése, hogy ezek az 

új nomenklatúrába még be nem sorolt pszeudogének mikor és milyen megnevezést 

(egyedi nómenklatúrát) kapnak, a HGNC (Human Genome Nomenclature Committee) 

feladata (Schweizer és mtsai 2006).  

 

 A humán genomban a funkcionális KRT14 mellett annak egy teljes és egy 

részleges pszeudogénje is megtalálható. A teljes pszeudogén szekvenciája (17q12-p11) 

93-95%-ban megegyezik a funkcionális gén szekvenciájával, illetve számos mutációt is 

hordozhat. Ez nagyban zavarja a diagnosztikai eljárás kivitelezését, s így az elemzıket 

idı és költségigényes elimináló lépések közbeiktatására kényszeríti, amely jelentıs 

nehézséget eredményez még a mai kutató számára is. (Smith 2003, Savtchenko és mtsai 

1998). Amennyiben a mutációnalízis során nem végünk pszeudogén-eliminációs 

eljárást, a pszeudogén-funkcionális gén szekvencia homológia meghamisíthatja az EBS 

diagnózisához szükséges genetikai vizsgálatok eredményeit. 

 

 

II.3.3.1. A keratin 14 pszeudogén elválasztására használt módszerek az irodalomban 

 

A keratin 14 pszeudogén elválasztására az irodalomban három alapvetı módszert lehet 

megkülönböztetni:  

• Restrikciós enzimhasítási módszer 

• „Long-range PCR” reakció 

• cDNS vizsgálat 

 

 

II.3.3.1.1. Restrikciós enzimhasítási módszer 

 

Ezzel a kísérleti módszerrel a teljes genom szintjén történik a pszeudogén 

elválasztás a PCR reakciót megelızıen. A perifériás vérbıl izolált teljes genomot vetik 

alá különféle, az adott exonokra jellemzı restrikciós enzimekkel történı hasításnak, 
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amely enzimeknek - az adott exon szakaszon belül - csak a pszeudogénen van felismerı 

helye (3. táblázat). Ez lehetıvé teszi a pszeudogének elválasztását. Az exon ezen 

szakaszán a pszeudogén hasítódik, a funkcionális KRT14 gén intakt marad, melynek 

következtében a PCR reakció során csak a funkcionális gén sokszorozódik, míg a 

felhasítódott pszeudogén nem amplifikálódik (Schuilenga-Hut és mtsai 2003). 

 

3. táblázat. KRT14 pszeudogén elválasztására az irodalomban használt restrikciós 

enzimek. 

Exon  1 2 3, 4 5 6,7 8 

Enzim  Taq I. Alu I. Sph I.  Nsp I. Mse I. Sau3A I. 

Hasítási 

hely 

5’…T▼C G A…3’ 

3’…A G C▲T…5’ 

5’…A G▼C T…3’ 

3’…T C▲G A…5’ 

5’…G C A T▼C…3’ 

3’…C▲G T A C …5’ 

5’…Pu C A T G▼Py…3’ 

3’…Py▲G T A C Pu…5’ 

5’…T▼T A A…3’ 

3’…A A T▲T…5’ 

5’…▼G A T C…3’ 

3’…C T A G▲…5’ 

 

Mivel egy adott restrikciós hasítás sikerességét nem csak a DNS szekvenciája, 

hanem az enzim aktivitása, a DNS koncentrációja és az alkalmazott pufferek 

ionkoncentrációja is nagyban befolyásolja, ezért a módszer legfıbb hátránya az, hogy a 

reakció valójában nem kontrollálható. Nem ellenırizhetı az enzim megfelelı aktivitása, 

azaz, hogy meghasítódott-e az összes pszeudogén exon szekvencia-variáns. 

  

Az eljárás különbözı technikai jellegő kérdéseket is felvet: Ha egy restrikciós enzim az 

adott körülmények között nem hasítja meg a reakcióelegyben található összes 

pszeudogén eredető szekvencia „exon specifikus” szakaszát, akkor az emésztést követı 

PCR reakcióban nem csak a funkcionális KRT14 gén, hanem a „nem kívánt” 

pszeudogén eredető szekvenciából is jelen lesznek ép intakt szálak, exonok, melyek a 

reakció során szintén felsokszorozódnak. Ha az ily módon kapott PCR terméket 

szekvenáljuk, téves eredményeket kaphatunk. Ugyanis szekvenálást követıen az exon-

amplifikátum DNS szekvenciájának pontos leolvasásával a pszeudogén jelenléte 

összetéveszthetı lehet egy kóroki-mutációval, amelyet valójában a pszeudogén eredető 

kontamináció eredményezett.   

 

II.3.3.1.2. „Long-range PCR” reakció 

 
Ez az elválasztási módszer azon alapszik, hogy a KRT14 gént PCR reakció 

segítségével teljes hosszában felsokszorozzák a start és a stop kodontól néhány 
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bázispárral up- és downstream irányba. Ezáltal megkapjuk a teljes funkcionális KRT14 

gént (kb. 5.000 bp hosszú PCR terméket), ami pszeudogént nem tartalmaz. Ezt 

követıen egy második PCR reakció segítségével állítjuk elı a kívánt exonokat. Az 

eljárás elınye, hogy az introni eltérések könnyebben kimutathatók, hátránya azonban, 

hogy a második polimeráz láncreakciónál az amplifikáció pontossága csökken. További 

hátránya, hogy a long-range PCR beállítása módszertani szempontból gyakran 

nehézségekbe ütközik. Egyrészt speciális, drága enzimet igényel, másrészt igen nehéz a 

reakció kivitelezése és az adott amplifikáció precíz körülményeinek beállítása. 

(Shemanko és mtsai 1998, Wood és mtsai 2003, Chen és mtsai 1995).  

 

II.3.3.1.3. cDNS vizsgálat 

 

Mivel a KRT14 pszeudogén nem expresszálódik a szövetekben, nem íródik át 

róla mRNS (nincs funkcióképes termék, fehérje), ezért a pszeudogén kontamináció 

elkerülésére a mutációanalízishez gyakran használnak bırbiopsziából kivont RNS-bıl 

nyert cDNS alkalmazásán alapuló vizsgálatokat. (Hut és mtsai 2000, Schuilenga-Hut és 

mtsai 2003) 

A módszer elınye, hogy 100% biztonsággal kiküszöbölhetı vele a pszeudogén 

eredető kontamináció. További elınye, hogy biposzia vétel révén mód van a bır 

szövettani szerkezet részletesebb vizsgálatára is (ultrastruktúrális, immunhisztokémiai 

vizsgálatok). 

A módszer legfıbb hátránya, hogy kiindulási anyaga, a biopszia invazív, külsı 

nyomot hagyó beavatkozással nyerhetı (ami mind a beteg, mind a családtagjaik 

vizsgálatánál gondot okozhat). Hátránya továbbá a körülményes mintakezelés, szállítás, 

tárolás. Az RNS szintő vizsgálatok - a DNS alapú eljárásokhoz képest - jelentıs 

technikai felkészültséget igényelnek, jelenleg ma még meglehetısen költségesek, idı- 

és munkaigényesek ahhoz, hogy molekuláris-diagnosztikai rutineljárásként használják. 

A közeljövıben ezen a területen nem várható lényeges változás.  

 

Mivel a perifériás vér könnyebben hozzáférhetı, mint a biopsziás anyag, a teljes 

vérbıl történı DNS szekvencia meghatározás tőnhet a legegyszerőbb módszernek a 
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pszeudogén elválasztására és a genetikai analízisre, különös tekintettel a 

rutindiagnosztikai felhasználásra.  

 A jelen munkában az allél specifikus amplifikáció alkalmazását mutatjuk be, 

mellyel egyszerően, de mégis megbízhatóan kiküszöbölhetı a pszeudogén eredető 

kontamináció, és amellyel a mutációanalízis is könnyen elvégezhetı az EBS betegeken 

és családtagjain.  

 

 

II.4. Örökletes hólyagképzıdéssel járó bırbetegségek – Epidermolysis 
bullosa csoport 
 
 
 Az epidermolysis bullosa (EB) ritka, veleszületett, genetikailag determinált, 

autoszomális domináns és/vagy recesszív módon öröklıdı, klinikailag nagy 

heterogenitást mutató, a bır és a nyálkahártyák intraepidermális hólyagképzıdésével, 

nagyfokú sérülékenységével jellemezhetı genodermatózisok egy csoportját alkotja 

(Pearson 1962, Bruckner-Tuderman 2008).  

 A betegségcsoport legfıbb közös jellemzıi a mechanikai behatásokkal szembeni 

fokozott érzékenység, a bırön és a nyálkahártyán bekövetkezı hólyagképzıdés, mely 

akár a legkisebb fizikai, mechanikai ráhatásra, dörzsölésre, nyomásra vagy súlyosabb 

kórképekben látszólag spontán is jelentkezik. A folyamatos hólyag és fájdalmas 

hegképzıdés jelentısen befolyásolja a beteg életminıségét, korlátozza napi 

tevékenységét, munkavégzı képességét. Egyes súlyos formákban a születéstıl fogva 

észlelhetı, sokszor a törzset is érintı, akár az egész testre kiterjedı változó súlyosságú 

hólyagképzıdés, míg enyhe fenotípusok esetében a bullaképzıdés csak bizonyos, a 

mechanikai behatásoknak leginkábbi kitett testrészekre, acrákra lokalizálódik.  A bır és 

a mucosa mellett extrakutan szervek és szövetek is érintettek lehetnek, így társulhat 

pseudosyndaktiliához, izomdystrophiához, oseophagus stenosishoz, pylorus stenosishoz 

is. 
  Napjainkra ismertté vált, hogy ez a ritkán elıforduló, heterogén csoportot alkotó 

bırgyógyászati kórkép rendkívül változó formájú és súlyosságú klinikai képe mögött - 

melyek közül néhány forma nagyon súlyos, halálos kimenetelő is lehet - a bazális 

membrán zóna (a dermisz és az epidermisz között elhelyezkedı anatómiai képlet) 
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különbözı struktúrfehérjéit kódoló gének kóroki mutációi állnak (7. ábra). Napjainkig 

több mint tíz, az EB kialakulásának molekuláris mechanizmusában szerepet játszó 

struktúrgént azonosítottak, amelyeknek közel 1000 mutációja vált ismertté. (Fine és 

mtsai 2008) Az epidermális bazális membrán zóna megfelelı mőködése – a bazális 

hámsejteken keresztül az epidermisznek a dermisz extracelluláris mártixához való 

rögzítése, lehorgonyzása - biztosítja a bır rugalmasságát, integritását, mechanikai 

hatásokkal szembeni ellenálló képességét (Csikós és mtsai 2000).  

 

 

 

7. ábra. Dermo-epidermális junkció (DEJ) 

 
 
 
 
 
 



II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

28 

 Az EB betegségcsoportot az irodalom 3 fıcsoportba, számos további 

alcsoportba, majd azokon belül szubtípusokba sorolja. A fıosztályokba sorolás a bırben 

keletkezı hólyagképzıdés szintje, mélysége alapján történik (8. ábra): 

 

• Epidermolysis bullosa simplex (EBS) -intraepidermális – bazális 

 keratinociták 

• Epidermolysisi bullosa junctionalis (JEB) -lamina lucida 

• Epidermolysis bullosa dystrophica (DEB) -sub-lamina densa, anchor-rostok 

• (Speciális forma: Kindler szindróma  - vegyes) 

 

 

8. ábra. A hólyagképzıdés ultrastruktúrális lokalizációja. Kék vonal reprezentálja a 
bazális membránt, piros nyíl jelöli a hólyagképzıdést. A 2. oszlop a bazális membrán 
struktúrfehérjék hólyagfedélhez és hólyagalaphoz való kötıdését jelöli.   
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A diagnosztikai paletta bıvülésének köszönhetıen és az elmúlt nyolc év kutatási 

eredményei alapján az EB kórkép közelmúltban javasolt újabb csoportosítása több 

szubtípust különböztet meg, mint korábban - mivel a kialakulási mechanizmusok szerint 

a betegségcsoport klinikai és molekuláris spektruma kiszélesedett. Továbbá ez az új EB 

klasszifikáció a Kindler szindrómát új bullosus genodermatosis formaként, az EB egy 

speciális fı altípusába sorolja. (4. táblázat) (Fine és mtsai 2008).  
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4. táblázat. Az EB genotípuson és fenotípuson alapuló klasszifikációja (betegség - 
fehérje - gén ). 
EB fıtípus EB altípusok 

Részletesebb szubtípusok                  

nemzetközi elnevezése 

Öröklıdési 

forma 
Érintett fehérjék Érintett gének 

  EBS szubtípusok    

EBS 

Szuprabazális 

 

 

Bazális 

Lethal acantholytic EB 

Plakophilin deficiency 

EBS superficialis (EBSS) 

EBS, lokalizált (EBS-loc)† 

EBS, Dowling Meara (EBS-DM) 

EBS, más generalizált nem DM (EBS, gen-

nonDM; EBS, gene-nDM)‡ 

EBS mottled pigmentációval (EBS-MP) 

izomdisztófiához társuló EBS (EBS-MD) 

EBS  pyolrus atresiaval (EBS-PA) 

EBS, autoszomál recesszív (EBS-AR) 

EBS, Onga 

EBS, migrációs circinate (EBS-migr) 

AR 

AR 

AD 

AD 

AD 

AD 

 

AD 

AR 

?AR 

AR 

AD 

AD 

desmoplakin 

plakophilin-1 

? 

keratin-5, keratin-14 

keratin-5, keratin-14 

keratin-5, keratin-14 

 

keratin-5 

plectin 

plectin ,α6β4 integrin 

keratin-14 

plectin 

keratin-5 

DSP 

PKP1 

? 

KRT5, KRT14 

KRT5, KRT14 

KRT5, KRT14 

 

KRT5 

PLEC1 

PLEC1, ITGA6, ITGB4 

KRT14 

PLEC1, 

KRT5 

  JEB szubtípusok    

JEB 

Herlitz 

(JEB-H) 

Other 

(JEB-O) 

- 

JEB, nem-Herlitz generalizált (JEB-nH gen)* 

 

JEB, nem-Herlitz lokalizált (JEB-nH loc) 

JEB pyolrus atresiaval (JEB-PA) 

JEB, inversa (JEB-I) 

JEB, késın induló (JEB-LO) ** 

LOC szindróma 

AR 

AR 

 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

laminin-332 

laminin-332 

 XVII. kollagén 

XVII. kollagén 

α6β4 integrin 

XVII. kollagén 

laminin-332 

laminin-332 

LAMA3, LAMB3, LAMC2 

LAMA3, LAMB3, 

LAMC2, COL17A1 

COL17A1 

ITGA6, ITGB4 

COL17A1 

LAMA3, LAMB3, LAMC2 

LAMA3, LAMB3, LAMC2 

  DEB szubtípusok    

DEB 

Domináns 

(DDEB) 

 

 

 

 

 

Recesszív 

(RDEB) 

DDEB, generalizált (DDEB-gen) 

DDEB, akrális (DDEB-ac) 

DDEB, pretibial (DDEB-Pt) 

DDEB, pruriginosa (DDEB-Pr) 

DDEB, csak köröm (DDEB- na) 

DDEB, újszülöttek bullosus dermolízise (DDEB-

BDN) 

RDEB, súlyosan generalizált (RDEB-sev gen)# 

RDEB, más generalizált (RDEB-O) 

RDEB, inversa (RDEB-I) 

RDEB, pretibial (RDEB-Pt) 

RDEB, pruriginosa (RDEB-Pr) 

RDEB, centripetalis (RDEB-Ce) 

RDEB, újszülöttek bullosus dermolízise (RDEB-

BDN) 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

AD 

 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

AR 

VII. kollagén  

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

VII. kollagén 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

COL7A1 

Kindler 

szindróma 
-   kindlin-1 FERMT-1  

EBS Epidermolysis bullosa simplex, JEB Junctional epidermolysis bullosa, DEB 
Dystrophic epidermolysis bullosa, DDEB Dominant dystrophic epidermolysis bullosa, 
RDEB Recessive dystrophic epidermolysis bullosa, AD autoszomális domináns, AR 
autoszomális recesszív, Gyakoribb szubtípusok félkövér betőtípussal jelölve, Ritka 
szubtípusok dılt betőtípussal jelölve. †Korábbi megnevezése EBS-Weber Cockayne; 
‡Korábbi megnevezése EBS-Koebner; *Korábban „generalised atrophic benign EB 
(GABEB) néven volt ismert; ** Korábban EB progressiva; #Korábban RDEB, 
Hallopeau-Siemens variáns (Fine és mtsai 2008). 
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II.4.1. A betegségcsoport elıfordulási gyakorisága – prevalencia és 

incidencia  

 
 
 Nemzetközi irodalmi adatok alapján az EB prevalenciája Európában és az USA-

ban ~1:40.000 - 1:200.000, ami a betegségcsoport elıfordulásának összgyakorisága, 

mely szubtípusonként és populációnként változhat (Bruckner-Tuderman 1999) (5. 

táblázat). Magyarországon a DEBRA Hungary 70 EB családot, 160 beteg gondozását 

végzi, így megállapíthatjuk, hogy a betegség Magyarországon is a nemzetközi adatokkal 

megegyezı gyakoriságú.  

 

5. táblázat. Gyakoribb EB szubtípusok elıfordulási gyakorisága az USA-ban

 (Pfendner és mtsai 2001). 

EB fenotípus Incidencia/106 Prevalencia/106 

EBS 10.75 4.6 

JEB   

össz. JEB 2.04 0.44 

Herlitz 0.41 0.07 

DEB   

Domináns DEB 2.86 0.99 

Recesszív DEB 2.04 0.92 

Nem azonosított DEB 0.82 0.47 

 
 
II.4.2. Epidermolysis bullosa csoport klinikai megjelenési formái 

 

II.4.2.1. Epidermolysis bullosa simplex (EBS)  

 

 Jóllehet, hogy a 90-es évek óta intenzíven folyik számos genodermatózis 

pathomechanizmusának vizsgálata, a legnagyobb elırehaladást az EBS-el kapcsolatos 

vizsgálatokban láthatjuk. Ennek egyik oka feltehetıen az, hogy az EB 

betegségcsoportban ez a leggyakoribb genetikailag determinált kórkép (a magyar EB 

betegek közel 45%-a is ide tartozik). Másik oka, hogy a hólyagos bırbetegségek 

tanulmányozása során éppen az EBS-ben közölték le az elsı keratin mutációt. Az EBS 
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nem csak a leggyakoribb, hanem klinikailag a legenyhébb fenotípussal járó EB kórkép. 

Jellemzı rá a bırön születéstıl kezdve észlelhetı hólyagképıdés, elsısorban a 

végtagokon, mechanikai kihatásnak leginkább kitett testfelületeken (tenyéren, talpon, 

lábujjakon, bokán, ingujjak végénél, hátizsák vállpántjának érintkezésénél, stb.) ritkább 

esetekben a törzsön megjelenı feszes, fájdalmas hólyagképzıdés, melyeket a 

keratinociták lízise idéz elı. Az állandó vagy gyakori tünettel járó bırelváltozások 

(eróziók, serosus hólyagok) a különbözı napi tevékenységek, a járás korlátozottságát 

okozzák. A bırtünetek rendszerint nem járnak maradandó, súlyos károsodással, 

általában heg és artophia nélkül gyógyulnak, esetenként miliumképzıdés hátrahagyása 

elıfordul. A meleg, nyári hónapokban a fokozott hiperhidrózis provokálja a 

hólyagképzıdést. A kor elırehaladtával a hólyagképzıdés intenzitása általában csökken 

(Stephens és mtsai 1995, Müller és mtsai 2008). 

A kórképhez ritkán társul a bır függelékeinek, járulékos szerveinek érintettsége 

(szájnyálkahártya, körmök, haj, fogazat stb.). A betegség nem rövidíti meg a várható 

élettartamot. 

 Az EBS esetek genetikai háttere túlnyomórészt tisztázott. Általában 

autoszomális domináns módon öröklıdik, családi halmozódást mutat, azonban igen 

ritkán 1-1 autoszomális recesszív kórformát is publikáltak. Az e csoportba tartozó 

kórképek kialakulásában az esetek többségében a bazális hámsejtrétegben 

expresszálódó KRT5 vagy KRT14 gének mutációinak kóroki szerepe áll (6. táblázat).  

Cassidy és munkatársai napjainkig több mint 150 különbözı mutációt összesítettek a 

KRT5 és KRT14 génben, ezek legtöbbje misszensz mutáció, de elıfordul deléció és 

splicing mutáció is.   

 

6. táblázat. KRT5 és KRT14 gének tulajdonságait összefoglaló táblázat. 

Gén Fehérje Krom. 
Exon 

(db) 

cDNA 

(bp) 

mRNA 

(bp) 

Fehérje 

(db) 

Fehérje 

mol súly 

(Daltons) 

Gén 

ref. 

mRNA 

ref 

Fehérje 

ref 

KRT

5 

keratin 5 

(KRT5)I. 

típusú 

12q12-

q13 

 

9 2164 2320 590 62461.3 
AF274

874.1 

NM_00

0424.3 

NP_000

415.2 

KRT

14 

Keratin 14 

(KRT14)I

I. ípusú 

17q12-

q21 

 

8 1377 1634 472 51621.4 J00124 
NM_00

0526.3 

NP_000

517 
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 Szövettani és ultrastruktúrális vizsgálattal kimutatható a bazális keratinociták 

szintjén történı hólyagképzıdés, degeneratív elváltozások, keratin-tonofilamentum 

aggregáció. (9. ábra)  

 

 

  

 

 

 

 

 

9. ábra. Az EBS szövettani képe. (a) Normál, ép epidermisz szövettani képe (b) 
Hólyagképzıdés, EBS beteg epidermiszének szövettani képe. Nyíl jelöli az epidermisz 
bazális rétegében létrejött intraepithelialis hólyagképzıdést. 
 

Az EBS klinikai képe igen változatos. A klinikai megjelenés és a prognózis szerint az 

irodalom alapvetıen három fı altípust különböztet meg (Sorensen és mtsai 2003): 

1. Epidermolysis bullosa simplex - localizált (EBS-loc)  

2. Epidermolysis bullosa simplex - más generalizált, nem DM (EBS, gen-nonDM) 

3. Epidermolysis bullosa simplex - Dowling Meara (EBS-DM) 

 

 

II.4.2.1.1. Epidermolysis bullosa simplex - localised (EBS-loc)  

Korábbi megnevezése: EBS, Weber Cockayne (EBS-WC) 

 

 Az elıforduló leggyakoribb és egyben a legenyhébb EBS altípus (OMIM 

131800). A betegségcsoportra jellemzı a kora gyermekkortól kezdıdı diszkrét 

hólyagképzıdés, általában, amikor a gyermek járni kezd, bár a tünet ritkán már a 

születést követıen is megjelenik. Serosus bennékő hólyagok keletkeznek, jellemzıen a 

mechanikai traumának leginkább kitett területeken, a tenyéren és a talpon (10. ábra). 

Kisebb mechanikai traumák, a meleg és izzadás provokálhatja a tünetek kialakulását. A 

betegséghez társulhat a tenyéren és a talpon megjelenı hiperkeratózis is. A prognózis 

a b 
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igen jó, az életkor elırehaladtával a hólyagok egyre ritkábban jelennek meg (Weber 

1926, Cockayne 1938, Chan és mtsai 1994b) 

 

   

10. ábra. Az epidermolysis bullosa simplex - localised klinikai képe. A 
bullaképzıdés elsısorban a végtagokra lokalizált. (a) Felületes, serosus bennékő 
hólyagok a tenyéren. (b) Nagy eróziók hólyagfedél maradvánnyokkal és újonnan 
képzıdött serosus bennékő kisebb bullák a talpakon. 
 

 

 Az ultrastruktúrális vizsgálatok alapján nyilvánvaló a bazális sejtek lízise az érintett 

bırterületeken. A sejt egy meghatározott zónában, a sejtmag alatt és a 

hemidezmoszómák fölött lizál, a szuprabazális réteg érintetlen. A fenotípus 

kialakításáért a KRT5 vagy KRT14 gének kóroki szerepe áll (Haneke és Anton-

Lamprecht 1982, Chan és mtsai 1993). 

 

 

II.4.2.1.2. Epidermolysis bullosa simplex - más generalizált, nem DM (EBS, gen-

nonDM)
 

Korábbi megnevezése: EBS, Koebner (EBS-K) 

 

Az elıbbivel ellentétben ez egy sokkal súlyosabb lefolyású genodermatózis 

(OMIM131900). A hólyagképzıdés kiterjed a testfelszín többi részére is, akár a 

szájnyálkahártyán is elıfordulhatnak hólyagok, és a tenyéri és a talpi régióban is 

erısebb a hólyagképzıdés (11. ábra). A bırtünetek típusos megjelenési helyei az arc, 

a 

c 
 

b 
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nyak, váll, könyök, térd, hát, ujjak területe. Ebben az altípusban a körmök gyakran 

dystrophiásak vagy hiányoznak, valamint gyakran észlelhetı progresszív tenyéri, talpi 

hirerkeratózis. A betegség hátterében a KRT5 vagy KRT14 gének mutációi állnak 

(Koebner 1886, Ito és mtsai 1991, Nomura és mtsai 1996). 

 

 

11. ábra. Az epidermolysis bullosa simplex - other genaralised klinikai képe. 
Generalizált herpetiform hólyagképzıdés. 

 

II.4.2.1.3. Epidermolysis bullosa simplex - Dowling Meara (EBS-DM) 

 

A legsúlyosabb altípus, a Dowling-Meara (EBS-DM) forma, már születéskor 

manifesztálódik (OMIM 131760), és igen ritkán az újszülött halálával is járhat. A 

fenotípusra jellemzı a törzsön, a végtagokon és a szájüregben jelentkezı generalizált, 

herpetiform hólyagképzıdés (Dowling és Meara 1954). A hólyagok centripetálisan 

terjednek és heg, valamint hiperpigmentáció nélkül gyógyulnak, viszont a betegségtípus 

gyakran jár együtt körömdystrophiával, a szájnyálkahártya tünetekkel, valamint 

progresszív tenyéri-talpi hiperkeratózissal (12. ábra). A tonofilamentumok a bazális 

sejtek citoplazmájában csomót alkotva aggregálódnak, ultrastrukturálisan leginkább ez 

különbözteti meg az EBS-DM-et a többi altípustól. A betegség hátterében szintén a 

KRT5 vagy KRT14 gének defektusa áll (Ishida-Yamamoto 1991). 
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12. ábra. Az EBS-DM klinikai képe. (a) Súlyos generalizált herpetiform 
hólyagképzıdés. (b-d) Tenyéri-talpi hiperkeratózis és a körmök onychogryphosise.  

 
 

II.4.2.1.4. Egyéb, ritkább epidermolysis bullosa simplex formák  

 

II.4.2.1.4.1. Epidermolysis bullosa simplex-Mottled Pigmentation (EBS-MP) 

 

 A ritka kórkép a testszerte, nagy kiterjedésben jelentkezı jellegzetes retikuláris 

hiperpigmentáció alapján ismerhetı fel (13. ábra). A nevét is adó pettyes, molyrágás-

szerő hiper- és hipopigmentált területek serdülıkorban jelentkeznek (Fischer és Gedde-

Dahl 1979, Fine és mtsai 2008). 
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13. ábra. Az EBS-MP felnıttkori megjelenése. (a, b, f) A retikurális hiper és 
hipopigmentáció az egész testfelületet érinti. (c, d) Fekete nyílak jelöli a bazális 
sejtréteg vakuoláris degenerációját és a pigment retenciót a dermiszben. (e) Kézháton 
sötétbarna kb. 4mmX4mm maculák, amelyeket hólyagképzıdés nem elızött meg, 
enyhe körömdystrophia. 
 

Az EBS-MP érdekessége, hogy járhat egyaránt az EBS-loc-ra jellemzı (kéz- és lábfejre 

lokalizálódó) vagy EBS gen-nonDM-t és EBS-DM-t kísérı (generalizált) 

hólyagképzıdéssel a korai gyermekkortól, megjelenhet palmoplantáris keratoderma és 

körömdysztrófia is. A leginkább karakterisztikus kép késıbb jelentkezik, hipo- és 

hiperpigmentált maculák formájában, melyek fıleg a végtagokon és törzs felsı részén 

összefolyó ún. „molyrágás szerő” pigmentációt okoznak. A betegség domináns 

öröklıdést mutat. 
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A kórkép hátterében a keratin 5 (KRT5) és keratin 14 (KRT14) gének rekurráló, 

domináns mutációi állnak (Uttam és mtsai 1996, Harel és mtsai 2006, Arin és mtsai 

2010).     

   

 

II.4.2.1.4.2. Autoszomális recesszív epidermolysis bullosa simplex (EBS-AR) 

 

 Ritka elıfordulása miatt kevésbé ismert a recesszíven öröklıdı EBS. Az elsı 

leírt recesszív esetet a KRT14 1A doménjében lévı (p.E144A) pontmutáció okozta 

(Hovnanian és mtsai 1993). Ez a mutáció egy nagyon enyhe EBS-loc jellegő fenotípust 

okozott homozigótákban, míg a heterozigóta szülık tünetmentesek voltak. Azóta 

további eseteket is leírtak, súlyos és kiterjedt hólyagképzıdéssel. Ezekben az esetekben 

a KRT14 expressziója nem volt kimutatható (Chan és mtsai 1994a, Rugg és mtsai 1994, 

Batta és mtsai 2000, Cassidy és mtsai 2002).  

 

 

II.4.2.1.4.3. Egyéb ritka EBS formák 

 

 Az EBS igen ritka, elıbbi kategóriákba be nem sorolható formái közé tartozik az 

EBS izomdystrophiával (EBS-MD) (Smith és mtsai 1996), a pylorus atréziához társuló 

EBS (EBS-PA) (Nakamura és mtsai 2005, Dellambra és mtsai 2001), a fatális 

kimenetelő acanthoticus EB (Hoffman mtsai 1995, Jonkman MF és mtsai 2005), a 

migrációs circinate EBS (EBS-migr) (Gu és mtsai 2003), az EBS Ogna (EBS-Og) 

(Koss-Harnes és mtsai 1997), a plakophilin hiány (ectodermal dysplasia) (McGrath és 

mtsai 1997) és a tisztázatlan genetikai hátterő EBS superficialis (EBSS) (Fine és mtsai 

1989) (4. táblázat). 

 

 

II.4.2.2. Epidermolysis bullosa junctionalis (EBJ) 

 
 Autoszomális recesszív öröklıdéső megbetegedés. A hólyagképzıdés a lamina 

lucida szintjén történik. Klinikai megjelenés alapján két fı csoportja ismert: Herlitz 

variáns (JEB, Herlizt) és az egyéb junctionális variánsok (JEB, other). A két kórkép 
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egymástól mind a klinikai megjelenésben, mind a genetikai háttérben elkülönül. Az EB 

csoport klinikailag legsúlyosabb formáját képzı, potenciálisan már újszülött korban, 

vagy néhány hónapos korban fatális kimenetelő Herlitz variáns hátterében a laminin-

332 fehérje hiánya - LAMA3, LAMB3, LAMC2 gének mutációja – áll és súlyos, 

generalizált hólyagképzıdés jellemzi. Bullák, vérzı, pörkkel fedett eróziók keletkeznek, 

melyek kiterjednek a fej, az arc és a köröm körüli területekre is (Milenkovic és mtsai 

2003). Az enyhébb, lokalizált hólyagképzıdéssel jellemezhetı egyéb JEB variáns 

hátterében túlnyomórészt a COL17A gén, ritkábban a laminin-332 fehérjét kódoló gének 

és a α6β4 integrin mutációi állnak (14. ábra) (Bircher és mtsai 1993, Ruzzi és mtsai 

1997, Nakamura és mtsai 2006). A hazai EB betegek közel 5%-a tartozik ehhez a 

típushoz. 

 

  

14. ábra. Az epidermolysis bullosa egyéb junctionalis klinikai képe. (a) Az egész 
testfelületet érintı, kiterjedt véres bennékő hólyag - és erózióképzıdés. (b) Típusos 
periungualis lízis, majd körömvesztés. 

 

 

 A legújabb eredmények alapján egy 2008-as cikkben közlésre került az elsı 

autoszomális domináns junctionalis epidermolysis bullosa eset, melynek hátterében 

szintén egy COL17A gén mutációt detektáltak (Almaani és mtsai 2009). 
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II.4.2.3. Epidermolysis bullosa dystrophica (EBD)  

 

  Autoszomális domináns vagy recesszív módon öröklıdik. Az enyhébb 

fenotípussal jellemezhetı domináns öröklıdéső epidermolysis bullosa dystrophica 

domináns generalizált (angol rövidítése DDEB-gen) kórkép gyakoribb, tünetek 

születéstıl kezdve nagyobbrészt a mechanikai kihatásoknak leginkább kitett 

bırfelületeken (térden, könyökön, sarkon) alakulnak ki (Das és mtsai 2007, Ren és 

mtsai 2008, Zhang és mtsai 2003). A súlyosabb fenotípussal jellemezhetı recesszív 

öröklıdéső kórformák: recesszív epidermolysis bullosa dystrophica súlyosan 

generalizált (RDEB-sev gen) és a recesszív epidermolysis bullosa dystrophica 

generalizált, egyéb (RDEB-O) kórképek ritkábbak, de drámai megjelenésőek. 

Jellemzıjük a milium hátrahagyásával jelentkezı folyamatos hólyagképzıdés, Az igen 

ritka RDEB-sev gen variáns a kéz és láb ujjainak összenövését, csonkolódását 

eredményezi és számos szövıdménnyel társul. A hólyagképzıdés a bırfelületen kívül 

annak függelékeire, járulékos szerveire is kiterjed (15. ábra). A súlyos dermatológiai 

károsodások (fájdalom, váladékozó elváltozások) korlátozzák a betegek 

mozgáslehetıségét. A kéz deformációja gyakran nehezíti a tárgyak mozgatását, a kéz 

finom használatát (fogás, írás). Legsúlyosabb fenotípusa a dermatológiai 

rendellenességek esetén is fogyatékosságnak tekintendı. (Mellerio és mtsai 1997, 

Ashton és mtsai 1999, Yonei és mtsai 2006) Mind a domináns, mind a recesszív 

öröklıdést mutató kórformák hátterében a VII. kollagén génjének (COL7A1) mutációi 

állnak (Mecklenbeck és mtsai 1999, Csikós M mtsai 2005).  

 

 

 

 

 

 

 



II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

41 

 

   

  

15. ábra.  (a, b) Domináns epidermolysis bullosa dystrophica genaralizált fenotípus 
(DDEB-gen) klinikai képe. Hólyagképzıdés nyomán kialakult hegek, miliumok, 
körömdystrophia. (c, d) Recesszív epidermolysis bullosa dystrophica generalizált egyéb 
fenotípus (RDEB-O) klinikai képe. A lábujjak körmeinek hiánya, véres erózió- és 
hólyagképzıdés a térdeken és a lábszáron. (e, f) Recesszív epidermolysis bullosa 
dystrophica súlyos generalizált fenotípus (RDEB-sev gen) klinikai képe. Flexiós 
kontaktúra, a kézujjak körmeinek, hiánya, kezdıdı fúziója. 

 

 

II.4.2.4. Kindler szindróma  

 

 Ezt a nagyon ritka, autoszomális recesszív módon öröklıdı betegséget elıször 

Theresa Kindler írta le congenitalis poikiloderma néven 1954-ben (Kindler 1954).  A 

2008-ban megjelent új EB klasszifikáció a szindrómát új bullózus genodermatosis 

formaként, az EB egy speciális fı altípusába sorolja. (Fine és mtsai 2008). A betegség 

a b 
 

c 
 a  

d 
 

e 
 

f 
 



II. IRODALMI HÁTTÉR 
 

42 

tünetei acralisan lépnek fel az alsó és a felsı végtagokon. Kezdetben acralis erythema 

(vörösség), bullák láthatók a feszítı részeken (kéz, láb, hát), majd a hajlító területeken is 

(tenyér, talp). Hólyagképzıdés többnyire már születéstıl észlelhetı, gyermekkorban 

felszívódik, megszőnik, majd a gyermekkor elırehaladtával különösen a napnak kitett 

területeken, fokozott fényérzékenység, retikuláris erythema és poikiloderma figyelhetı 

meg. A csecsemıkori bırtünetek hasonlítanak az ekcémás dermatitisre, míg a késıbbiek 

xeroderma pigmentosumra (Mallo és mtsai 2005). 

 Körömdystrophia, sclerodactylia, hiperkeratózis, száj-, nyelıcsı-, genitalis 

nyálkahártya-, fog-elváltozások társulhatnak a betegséghez. Néhány ritka esetben a kéz- 

és lábujjakon mutatkozó syndactyliaról is beszámoltak (Fischer és mtsai 2005, Lai-

Cheong és mtsai 2010).   

 

 Irodalmi adatok a tünetegyüttest a FERMT1 (KIND1) gén mutációjának 

tulajdonítják, ami a 20. kromoszóma rövid karján lokalizált (20p13) (Jobard és mtsai 

2003). A FERMT-1 fehérje fontos szerepet játszik az integrin aktivációjában és focalis 

adhéziók révén a keratinocitáknak az extracelluláris mátrixhoz való rögzítésében, így a 

szindróma egy olyan rendellenesség, ahol a defektus nem a keratin-, hanem az aktin-

citoszkeleton extracelluláris mátrixon található (Ashton 2004, Lai-Cheong és mtsai 

2009, Haber és Hanna 1996, White és McL 2005). 

 

 
 
II.5. EB kezelése-terápiás stratégiák  
 

 Jelenleg csupán a betegség tüneteit tudjuk kezelni, mely a betegség okát nem 

szünteti meg. A betegek élethosszig tartó rendszeres kezelésre, ellenırzésre, 

differenciált gondozásra szorulnak. 
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II.5.1 Tüneti, multidiszciplináris kezelés 

 

 Feszülı hólyagok megnyitása, helyi antiszeptikus és hámosító kezelések 

alkalmazandók. Belsı kezelésben a szuperinfekciók megkívánta célzott antibiotikus 

és/vagy antimikotikus kezelés ajánlott. Belgyógyászati komplikációk korai megelızése 

és kezelése érdekében vas- és fehérjehiány korrekciója indokolt.  

Súlyosabb fenotípusú betegek sebészeti kezelésre szorulnak (pl. syndactylia 

megszüntetése).  

 A betegségbıl származó szociális hátrányok befolyásolják a beteg egész 

életvitelét, családi és munkahelyi kapcsolatait egyaránt. Mivel az esztétikailag zavaró 

bırelváltozások pszichés és pszicho-szociális terhet jelentenek a betegeknek, így azok 

folyamatos lelki gondozásra szorulnak. 

 Javasolt speciális gyógytorna és diéta alkalmazása. A nyári meleg hónapokban 

könnyő ruházat viselése és fényvédelem indokolt. Kényelmes, könnyen szellızı lábbeli 

viselése javasolt. A fokozott hólyagképzıdés megelızése céljából kerülendı az 

állómunka, a nehéz és a kéz bırét mechanikailag igénybe vevı fizikai munkavégzés. 

Javallott a szellemi, a könnyő fizikai munka és az ülımunka. 

   

  

II.5.2 Genetikai kezelés lehetıségei: 

 

 Napjainkban, a genetikai kutatások eredményei a pontos diagnózis felállításához 

szükséges módszerek mellett lehetıséget nyújtanak a súlyosabb korformák 

prevenciójára. Az életminıséget nagymértékben befolyásoló, súlyos genodermatózisok 

esetén a prenatális diagnosztika hazánkban is elérhetı.  

 A jövıt tekintve az egyénre szabott, interdiszciplináris, multimodális génterápia 

új lehetıséget tár fel a súlyos fenotípusos formában megnyilvánuló EB betegségek 

tüneteinek hatékony, definitív korrekciójára, de ezek irányíthatósága ma még nem 

kielégítı. Ezek közül most csak az EBS genetikai kezelés lehetıségeit foglalnám össze.  

  A domináns módon öröklıdı EBS esetében a génterápia individuálisan 

tervezhetı. Mivel domináns negatív effektus révén a kóros allél terméke nem csak saját, 
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hanem az egészséges allél funkciója is gátolja így a sikeres génterápia egyszerő és 

hatékony eszközét a hibás gén specifikus kikapcsolása vagy elcsendesítése jelentheti. 

 Többféle stratégia létezik a hibás génkópia visszaszorítására. Ilyen eljárások pl. 

a RNS-DNS oligonukleotid hibrid rendszerek vagy az úgynevezett cink-ujj nukleázok 

alkalmazása génterápiás eljárásokban (Tamai és mtsai 2009, Long és mtsai 2009, Lewin 

és mtsai 2005). 

  Az RNS-interferencia (RNSi) új lehetıségekkel kecsegtet a kóros gének 

kifejezıdésének visszaszorítására. A módszer egy olyan poszttranszkripciós molekuláris 

mechanizmus, amelynek során rövid RNS molekulák (siRNS-ek) célzottan gátolják a 

gének expresszójában jelentıs szerepet játszó hírvivı molekulák (mRNS-ek) 

mőködését. Az mRNS elhasításának eredményeképpen a transzkripció és a transzláció 

nem megy végbe (Milhave és mtsai 2003). 

Az RNSi alapú kezelés elınye, hogy nagyon specifikus, ami miatt kevés a mellékhatása. 

További elınye, hogy a szervezetbe juttatott siRNS-ek nem befolyásolják a beteg saját 

genetikai állományát, hiszen a fehérje szintézis a genom intaktsága mellett gátlódik- ami 

más génterápiás eljárások során rendszeresen nehézséget jelent.  

 Annak ellenére, hogy számos sikeres állatkísérlet, egereken és kutyákon 

végrehajtott szomatikus génterápiás kísérlet történt csak a távoli jövıben számíthatunk 

arra, hogy az RNSi alkalmazása az EBS terápiájában hasznosulhat. Már az elsı 

kísérletek számos technikai problémát vetettek fel. Az RNSi klinikai alkalmazását 

nehezíti, hogy a specifikus rövid interferáló RNS-molekulák megtervezéséhez 

használható bioinformatikai algorimusok nem teljesen megbízhatóak. A sikeres 

gélcsendesítést ugyanis úgy kell megtervezni, hogy az siRNS-ek csak a cél m-RNS-re 

hassanak és ne csendesítsen el más, hasonló szekvenciájú transzkriptumot. Jelentıs 

nehézségeket okoz olyan módszerek, vivıanyagok fejlesztése, amellyel hatékonyan 

lehetne a terápiás szert a szervezet adott szerveibe, szöveteibe/sejtjeibe eljuttatni. 

További hátrányt jelent, hogy az siRNS-ek nagy koncentrációban való alkalmazása az 

interferonrendszer aktiválásához vezethet (Sledz és mtsai 2003). 

 A meglévı technikai nehézségek és élettani mellékhatások ellenére is az RNSi-t 

egy rendkívül perspektívikus módszernek tekinthetjük. Davis és munkatársai egy 

közelmúltban megjelent Nature cikkben beszámoltak az elsı sikeres humán klinikai 

kísérletrıl. A posztranszkripciós géncsendesítést (PTGS) sikeresen alkalmazták 
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melanómás betegeken, a bırdaganat kialakulásában kulcsszerepet játszó RRM2 gén 

kifejezıdésének gátlására. Reméljük, hogy ezek a kezdeti sikerek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy az RNSi alapú kezelések nem csak a daganatterápiában, hanem a jövı 

gyógyászatában egyre szélesebb körben, köztük az örökletes bırbetegségek kezelésében 

is realisztikusan választható lehetıséggé lép elı.  

 

 

II.6. Epidermolysis Bullosa Alapítvány 
 

 1995-ben létrejött Magyarországon az Országos Epidermolysis Bullosa Centrum 

(nemzetközileg használt nevén DebRA Magyarország - DebRA Hungary) közhasznú 

szervezet, mely célkitőzésének megfelelıen fontos feladatának tekinti a jelenıségében 

és számában is kiemelkedı hazai EB betegek támogatását, segítését, a beteggondozás 

megszervezését, a betegségcsoporttal kapcsolatos szakmai ismeretterjesztést és a 

genetikai kutatások támogatását (Kárpáti S és mtsai 2000, Csikós M és mtsai 2000).
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III. CÉLKITŐZÉSEK  
 

 

 Az EBS betegek genetikai hátterének kutatása évek óta zajlik 

laboratóriumunkban. Munkánkban 10 EBS beteg és családtagjaik klinikai és genetikai 

vizsgálatával az alábbi célok megvalósítását tőztük ki: 

 

 

•  Megbízható, egyszerő, gyors, olcsó és rutinszerően használható módszer 

kidolgozása és alkalmazása a KRT14 pszeudogén elválasztására. 

 

• Kóroki mutációk és humán szekvencia variánsok (polimorfizmusok) 

detektálása, a családtagok genetikai analízisével. 

 

• Az eddig még nem közölt új mutációk verifikációja, kóroki szerepének 

vizsgálata, jelentıségük értékelése. 

 

•  KRT5 és KRT14 polimorfizmusok gyakoriságának meghatározása a hazai 

populációban. 

 

• EBS genotípus-fenotípus korreláció értékelése. 

 

• A struktúrális jellemzık és a genetikai háttér alapján a diagnosztikus 

besorolás pontosítása. 
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IV. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
 

 

IV.1. A vizsgálatba bevont betegek klinikai adatai 
 

Az általunk vizsgált örökletes EBS-ben szenvedı betegek a Semmelweis 

Egyetem Bır- Nemikórtani és Bıronkológiai Klinika Gyermekbırgyógyászati és 

Bullosus Szakambulancia, valamint a Heim Pál Gyermekkórház Bırgyógyászati 

Osztály közremőködésével kerültek hozzánk. A betegek ellátását és gondozását az 

intézetünkben mőködı Epidermolysis Bullosa Centrum segíti. 

Tanulmányunkban 10, az Epidermolysis Bullosa Centrumban regisztrált EBS 

család molekuláris genetikai vizsgálatát végeztük el. Ezek közül 6 esetben az 

anamnézisben szereplı tünetek az EBS-loc, 2 beteg esetében az EBS-DM-nek feleltek 

meg. 1 betegnél a klinikai kép hátterében az EBS gen-nonDM és további 1 betegnél az 

EBS-MP fennállását feltételeztük. 

A diagnózis pontos felállítása minden esetben a klinikai tünetek (és a 

komplement szövettani) és genetikai vizsgálatok eredményének együttes értékelése 

alapján, a Fine JD és munkatársai által 1991-ben leközölt kritériumrendszernek 

megfelelıen történt.  A betegek elérhetı tünetes és tünetmentes hozzátartozóit szintén 

bevontuk a vizsgálatokba.  

A betegek klinikai klasszifikálása Fine JD és munkatársai 2008-ban megjelent 

közleménye alapján történt.  

 

 

IV.1.1. EBS/1 (EBS-MP) 

 

Négy érintett generációval rendelkezı családot vizsgáltunk, ahol az érintett 

személyek száma 10 fı volt. A fıként az acrákra lokalizálódó hólyagképzıdésrıl az 

érintettek korai gyermekkorukkal kapcsolatban számoltak be, amely a kor 

elırehaladtával mérséklıdött. Az idısebb családtagokon a pigmentációs 

rendellenességek mellett diszkrét dystrophiás körömtünet is megfigyelhetı volt. A 

végtagokon retikuláris elhelyezkedéső hipo- és hiperpigmentált maculák, és 

hólyagképzıdés volt észlelhetı (16. ábra). Tenyéri-talpi hiperkaratózis nem volt 
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látható. Az érintettek bırén látható poikilodermába is beilleszthetı tünet miatt az EB-

MP mellett differenciáldiagnózisként a Theresa Kindler szindróma is felmerült. 

 

16. ábra. EBS/1 beteg bırtünetei (a,c). Hipo- és hiperpigmentált maculák váltakozása.  
(b) Körömdystrophia. 
 

 

IV.1.2. EBS/2 (EBS-loc) 

 

 22 éves nıbeteg. Enyhe hólyagképzıdése születés után korán jelentkezett. 

Hólyagok fıleg lábfejen, saroktájon - a cipı okozta irritáció vonalában – keletkeznek, 

de elıfordulnak testszerte is, mechanikai hatásra, vagy spontán (pl. kézujjakon, 

tenyeren, kézfejen, talpon, alkaron, alsó ajak alatt, stb.) (17 .ábra). A hólyagok mérete 

és azok gyógyulási folyamata is eltérı. Elıfordul, hogy a feszülı hólyagok kifakasztását 

követıen pár napon belül felszívódnak, de általában továbbterjednek, és hónapokig 

okoznak kellemetlenséget. A probanda a betegséget apai ágon örökölte, viszont 

édesapja már tünetmentes, fiatal korában voltak hasonló tünetei, amik az életkor 

elırehaladtával regrediáltak. Egyéb bır- és nyálkahártya elváltozást nem találtunk. 

1

a 

c 

b 
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17. ábra. EBS/2 beteg bırtünetei. (a, b) Kézujjon lapos, talpon feszülı hólyag.  

 

 

IV.1.3. EBS/3 (EBS-loc) 

 

 28 éves férfi. A születése óta megjelenı kiterjedt hólyagképzıdése miatt került 

kivizsgálásra. Feszes falú, hegek és miliumok nélkül gyógyuló hólyagok és erosiók 

figyelhetıek meg a tenyereken és talpakon, melyek esetenként spontán elmúlnak, majd 

visszatérnek (18. ábra). Nyálkahártya érintettség nincs. Édesapja és apai nagyapja is 

hasonló tünetekben szenved. A családnál korral mérséklıdı hólyagképzıdés volt 

megfigyelhetı.  

   

18. ábra.  EBS/3 beteg bırtünetei. (a, b) Tenyéri talpi hólyagképzıdés. 

a b 

a 
 

b 
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IV.1.4. EBS/4 (EBS-loc) 

 

 11 éves fiú.  A hólyagképzıdéssel járó bırelváltozás fıleg a mechanikai 

behatásoknak leginkább kitett területekre lábra, kézre lokalizálódik (19. ábra). 

Kirándulások, edzések után több hólyagja van. Nyáron fokozottabb hólyagképzıdés. 

Idınként deréktájon, combtıben is keletkeznek hólyagok szorosabb ruha alatt. Körmök 

épek. Szájban néha aphta elıfordul. Családi anamnézise 3 generációra vezette vissza a 

fenotípust. A betegek kora gyermekkoruk óta fıként az acrákra lokalizálódó 

hólyagképzıdésrıl számoltak be, melyek az életkor elırehaladtával mérséklıdött.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 

19. ábra. EBS/4 beteg bırtünetei.  
(a, b) Számos feszülı hólyag a lábfejen és az alkaron. 

 

 

IV.1.5. EBS/5 (EBS, gen-nonDM) 

 

 10 éves fiú. Tünetei már születéskor manifesztálódtak. Nagyon könnyen sérül a 

bıre, nehezen gyógyulnak a sebek, nyomuk marad. Bırtünetei az egész testre 

a b 

  

a 
 

b 
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kiterjednek és hegképzıdés hátrahagyásával gyógyulnak (20. ábra).  Izzadás, meleg, 

mechanikai trauma provokálja a tüneteket.  

 

     

20. ábra. EBS/5 beteg bırtünetei (a, b, c) Számos hólyag nyoma, pörkkel fedett 
erózió, felületes heg a lábszáron, alkaron, könyökön. 

 

 

IV.1.6. EBS/6 (EBS-loc) 

 

 49 éves férfi. Születését követıen néhány nappal a gluteális régióban 

jelentkeztek bullosus bırtünetei.  A kor elırehaladtával a tünetek súlyossága csökkent, 

regressziót mutattak. Elmondása szerint 18 éves koráig voltak súlyosabb tünetei, 

legfıképp a talpon, lábfejen. A családi anamnézis kiterjedten pozitív. Mindhárom 

gyermeke tünetes. Számos hólyag nyoma, erózió, fıleg lábon, talpon, testhajlatban. A 

család minden érintett tagjának már születést követıen voltak tünetei. Nyáron súlyosabb 

tünetek, kézen, lábon, kézhajlatban folyamatos hólyagképzıdés figyelhetı meg.  

 

 

IV.1.7. EBS/7 (EBS-loc) 

 

 39 éves férfi beteg. Betegségének elsı tünetei 5 éves korában jelentkeztek. Fıleg 

meleg idıben és terhelésre, mechanikai sérülésre kezeken és lábakon fájdalmas 

hólyagok keletkeznek. Katonaság ideje alatt - a kemény fizikai munkavégzés, nagyobb 

a b c 
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mechanikai behatások miatt - tünetei súlyosbodtak, állapota mozgáskorlátozásig 

progrediált. Ekkor kórházban is feküdt. Szájnyálkahártya érintett. Édesanyja és 

fiútestvére tünetes. Anyai nagyapjának is hasonló bırbetegsége volt. Lánytestvére 

tünetmentes. Társuló betegségek: retinopathia centralis serosa. Az EBS és rethinopathia 

esetleges összefüggésérıl tudomásunk nincs, az irodalomban csupán a JEB Herlitz 

retina necrosissal való együttes elıfordulását írták le. 

 

 

IV.1.8. EBS/8 (EBS-loc) 

 

24 éves férfi. Anamnézisében születése óta elsısorban a nyomásnak kitett területeken, 

járásnál sarkon is megjelenı hólyagképzıdés figyelhetı meg (21. ábra). A 

nyálkahártyák nem érintettek. A családban 4 generáció óta ismert a betegség.  Nyaranta 

az izzadás provokálja a tüneteket.  

 

 

21. ábra.  EBS/8 beteg bırtünetei. Hólyag- és hegképzıdés a lábfejen. 

 

 

IV.1.9. EBS/9 (EBS-DM) 

 

 55 éves férfi. Tünetei - születése óta - testszerte (törzs, arc, végtagok) 

generalizált és intermittáló jelleggel jelentkezı fájdalmas hólyagképzıdés, ami 

atrophiával, de heg nélkül gyógyul (22. ábra). Szájnyálkahártya érintettség van. Tenyér 
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és a talp enyhe hiperkeratózisa figyelhetı meg, ami a beteget a munkavégzésen 

túlmenıen a mindennapi tevékenységeiben is gátolja. 1997-óta 67% rokkant. A beteg 

rendszeres gondozásunk alatt áll. Testszerte elszórtan lévı crustaval fedett erosiók 

találhatók. A család többi tagja tünetmentes. A betegségre nézve a családi anamnézis 

negatív. A beteg családjának vizsgálata azt mutatta, hogy a mutáció a betegben, de novo 

alakult ki. 

 

     

22. ábra. EBS/9 beteg bırtünetei. (a) Lapos hólyag a kézujjon. (b) Talpi hólyag- és 
hegképzıdés, lokális hiperkeratózis a talp bırén (c) Néhány haemorrhagiás bennékő 
hólyag, erózió, behámosodott hólyagalap a karon. 
 

 

IV.1.10. EBS/10 (EBS-DM) 

 

 30 éves férfi. Tünetmentes anya elsı terhességébıl 3300 g-al született, akinél 

születését követı órákban észleltek elıször bullaképzıdést. Mindkét alsó- és felsı 

végtag hajlító-, valamint feszítı oldalán, a nyaki hajlatokban, a sarkakon, továbbá a 

szájban folyamatos bullaképzıdés figyelhetı meg. A beteg klinikai vizsgálatakor az 

állandó hólyagképzıdés mellet kezdıdı focalis hiperkeratózis is megfigyelhetı volt 

(23. ábra).  Körömdystrophia nincs, szájnyálkahártya érintetlen. Az izzadás, a meleg, a 

mechanikai trauma provokálja a tüneteket. 

 

a b c a 
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23. ábra. EBS/10 beteg bırtünetei.  (a) Hólyagképzıdést követı hegek, eróziók a 
kézfejeken (b) Focalis hiperkeratosis a tenyereken (c, d) Hólyag- és hegképzıdés a 
karokon és az arcon. 
 

 

IV.2. Az alkalmazott vizsgálati módszerek és anyagok 
 

A genetikai vizsgálatokat minden esetben differenciál-diagnosztikai vizsgálatok, 

azaz bırgyógyászati kivizsgálás, családi anamnézis, (szövettani vizsgálatok) elızik meg 

és szervesen kapcsolódnak a családok genetikai tanácsadásához is. Ezt egy jól mőködı, 

tapasztalt és szervezetileg egységes team munkában végeztük.  

 

 

IV.2.1. Szövettani mintavétel és elemzés 

 
A pontos diagnózis a családi anamnézis és a klinikai kép alapján biztonsággal 

nem kimondható, csak gyanítható. A diagnózis pontosabb identifikálásának segítı 

eszköze lehet az elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai vizsgálat, mely 

a b 

c d 
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vizsgálatok eredménye utat mutathatnak a genetikai vizsgálatok elvégzéséhez, hiszen 

eltérı kórképek hátterében eltérı gének vizsgálata indokolt. 

Amennyiben mód volt rá, a betegekbıl bırbiopsziát vettünk bırszövettani - 

ultrastrukturális és immunhisztokémiai - vizsgálat céljából.  A szövettani mintavétel - 

helyi érzéstelenítést követıen - a hólyag szélérıl az egészséges/hólyagos felület 

határáról történt. 

 

 

IV.2.1.1.  Ultrastrukturális elemzés 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálattal a különbözı betegségekre jellemzı 

morfológiai változások mutathatók ki a sejtekben. A mutáns keratin expresszió helyétıl 

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

sejtek lízise detektálható. A vizsgálathoz a szövetmintákat 4% paraformaldehiddel és 

1% glutáraldehiddel fixáltuk. A beágyazást Poly/Bed 812 Embedding Media 

(Polysciences, Inc.) gyantával végeztük. A minták morfológiai vizsgálatát Philips C10 

transzmissziós elektronmikroszkóppal végeztük el.  

 

 

IV.2.1.2.  Immunhisztokémiai vizsgálat szövettani mintákon (antigén mapping) 

 

A szövettani metszeteken alkalmazott immunhisztokémiai vizsgálatok lényege, 

hogy bizonyos sejtalkotó fehérjéket (antigén), jelen esetben bazális membrán 

komponenseit immunológiai reakciót követıen immunfluoreszcens festéssel teszünk 

láthatóvá.  Normál szövettani képpel összevetve a hólyagképzıdés szintje 

meghatározható, ami informatív lehet a betegség más kórképektıl való elkülönítésében, 

továbbá a genetikai vizsgálatok irányát illetıen. Monoklonális antitestként anti-

cytokeratin 14 és anti-cytokeratin 5 (Abcam, Cambridge, UK) ellenanyaggal 

dolgoztunk. Másodlagos antitestként FITC-el konjugált kecske anti-egér (Jackson, West 

Grove, USA) IgG-t használtunk. 
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IV.2.2. Genetikai analízis  

 

A genotípus meghatározásához DNS szintő vizsgálatokat végeztünk, melyek a 

diagnózis pontos felállításához a szövettani vizsgálatok mellett - azokat kiegészítve és 

pontosítva - mindenképpen indokoltak.  

A mutációanalízis során 10 EBS-ben szenvedı beteg és lehetıség szerint azok 

tünetes és tünetmentes családtagjaik - perifériás vérének lymphocytáiból végeztünk 

DNS izolálást a KRT5 és KRT14 gének szekvencia elemzésének céljából. A célgének 

exonjaira specifikus oligonukleotidok felhasználásával PCR amplifikációt végeztünk. 

Ezt követıen a PCR termékeken heteroduplex analízist végeztünk, majd a kapott pozitív 

mintákon kapilláris elektroforézisen alapuló szekvencia analízist hajtottunk végre.  

 

IV.2.2.1. DNS izolálás 

 

A genomiális DNS izolálása a betegektıl és családtagjaiktól levett perifériás vér 

lymphocyta frakcióiból történt, kereskedelmi forgalomban elérhetı standard kit 

felhasználásával, a gyártó utasításainak megfelelıen (Macherey Nagel GmbH, Düren, 

Germany). A DNS-t a felhasználásig -20ºC-on tároltuk. 

 

IV.2.2.2. Primertervezés 

 

A jelölt gének szekvenciáit a National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) génbankjából (www.ncbi.nlm.nih.gov) töltöttük le: KRT5 gén 1-9 exonok 

(NCBI GeneBank hivatkozási szám: AF274874.1), a KRT14 gén 1-8 exonok (NCBI 

GeneBank hivatkozási szám: J00124) és a KRT14 pszeudogén (NCBI GeneBank 

hivatkozási szám: NG_002781.1). 

Az általunk használt KRT5 primerek nagyrészt az irodalomból ismert ún. 

konszenzus primerek (Schuilenga-Hut és mtsai 2003, Stephens és mtsai 1997), illetve 

általunk módosított oligonukleotidok voltak.  

A KRT14 pszeudogén elválasztására - a KRT14 pszeudogén és funkcionális gén 

szekvenciák ismeretében - olyan saját tervezéső allél-specifikus oligonukleotidokat 

terveztünk, amelyek csak a KRT14 funkcionális gén exonokat övezı intronikus 
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szekvenciáival komplementerek. A primer párokat úgy terveztük meg, hogy csak 

egyetlen alléllal, a funkcionális génnel mutassanak tökéletes egyezést. Az 

oligonukleotidokat részben manuálisan illetve az interneten elérhetı Primer3 szoftver 

segítségével terveztünk meg (Rozen és Skaletsky 2000). A primertervezésnél ügyeltünk 

arra, hogy a primerek lefedjék a KRT14 gén 1-8. exonjait az exon-intron junkciókkal 

együtt, hosszuk 19-24 bp közé essen, GC:AT arányuk 53-63% legyen. Figyelmet 

fordítottunk arra is, hogy az összetartozó primer párok olvadáspontjai (Tm) között ne 

legyen túl nagy különbség továbbá, hogy a primer szekvenciák mentén ne legyenek 

frekventált polimorfizmus helyek. Az ellenırzést polimorfizmus adatbázisok 

segítségével végeztük (Pubmed: GeneBank, Nucleotid/BLAST and single nucleotide 

polymorphism databases (Altchul SF és mtsai 1997) (www.pubmed.com)), USSC 

Genome Bioinformatic database és a BLAT (www.genome.ucsc.edu), ABi/CELERA 

single nucleotide polymorphism browser software (Applied Biosystems, Foster City, 

CA), single nucleotide polymorphism BLAST tool (www.snp.ims.u-tokyo.ac.jp). A 

megtervezett primereket az Invitrogen céggel szintetizáltattuk meg. A liofilizált 

primereket 10µM-osra hígítottuk desztillált vízzel és felhasználásig –20 °C-on tároltuk. 

A PCR reakció optimális feltételeit minden egyes primer párnál külön állítottuk be. Az 

általunk alkalmazott primerek tulajdonságait a 7. táblázatban foglaltuk össze.  

 

7. táblázat. A KRT5 és KRT14 gének analíziséhez használt primerek adatai. 

Gén Exon Forward primer szekvencia Reverz primer  szekvencia 
Anellációs 
hımérséklet 

(°C) 

PCR 
termék 
mérete 
(bp) 

5'-gagctctgttctctccagca-3' 1 5'-ccttctttctctctctttggc-3' 1 59 695 1 
 5'-gctatggctttggaggtggt-3' 1 5'-ccttctttctctctctttggc-3' 1 60 343 
2 5'-gatcatagaacttgaaatcc-3' 1 5'-ccatctggtaccaagaagac-3' 3 57 328 
3 5'-tggccagaggttcatgctac-3' 1 5'-tcaaccttggcctccagctcc-3' 1 61 378 
4 5'-gagaaccagcagcctgcag-3' 1 5'-tgaggtgtcagagacatgc-3' 1 57 371 
5 5'-atgagattaacttcatgaagatg-3' 1 5'-ccattcttagtgtcgtcatg-3' 1 60 423 
6 5'-ctcactctgaatctcacacc-3' 4 5'-tggtactggatctagctgcg-3' 4 60 422 
7 5'-gagagccgagattgacaatg-3' 1 5'-tagagcagcctcgctttatc-3' 1 60 558 
8 5'-tcgaatcatgaggatgggag-3' 1 5'-gaggaaacactgcttgtga-3' 1 58 703 

K
R
T
5 

9 5'-taaatgggccatgcaggatc-3' 3 5'-agaagaggcaatctccatgg-3' 3 62 425 
5'-ccttctcttcactcagccaa -3' 4 5'-aaatcttaaggtCtcagGgG-3' 4 60 664 1 

 5'-ggcttcAGCagcagcagcagcagcttTgg-3' 4 5'-aaatcttaaggtCtcagGgG-3' 4 64 399 
2 5'-caagAcaCtggcagaattgG-3' 4 5'-tttcatgcaCctatCctggT-3' 4 60 457 
3 5'-AtcaggatgggtgtCtcatA-3' 4 5'-caCgcaccacTgtacccagC-3' 4 63 264 
4 5'-caggcctaaggaacAccaat-3' 2 5'-gagaaTGccattcacaccag-3' 2 60 303 
5 5'-gCcttctggtgtgaatggCA-3' 4 5'-CTTcctggcacTattcctaC-3' 4 62 181 

6 - 7 5'-GtaggaatAgtgccaggAAG-3' 4 5'-gaggaGgaGggtcttaccAT-3' 4 62 473 

K
R
T
14
 

8 5'-ctggtaaCgtcctcttCccA-3' 4 5'-aacaatgaccagaGagaggC-3' 4 60 311 
 1 Stephens és mtsai 1997; 2Hut és mtsai 2000; 3Schuilenga-Hut és mtsai 2003; 4 Saját 
tervezéső oligonukleotidok. Félkövér és aláhúzott betőtípus jelöli a pszeudogénnel nem 
egyezı bázisokat.  
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IV.2.2.3. Allél-specifikus amplifikáció (ASA) alkalmazása a keratin 14 pszeudogén 

elválasztására 

 
A módszer alapelve az, hogy az adott alléltól függıen képzıdik vagy nem 

keletkezik PCR termék. Az ebben rejlı lehetıségeket használtuk fel a pszeudogének 

elválasztására.  

 
Az általunk bevezetett pszeudogén elválasztási módszer lényege, hogy a PCR 

reakció során olyan funkcionális génszekvenciákat felismerı, azokkal komplementer, 

rövid (17-25 bp hosszúságú), saját tervezéső oligonukleotid primereket használtunk, 

melyek megfelelı körülmények (hımérséklet, pH, ionerı) mellett specifikusan csak a 

funkcionális génszekvenciákhoz kötıdnek, hibridizálnak. Mivel a PCR reakció során a 

primerek stabil kötıdését, a DNS szintézis specifikusságát és hatásosságát, leginkább a 

primerek 3’ végén lévı 1-2 nukleotid határozza meg, ezért a primerek tervezésénél 

figyelembe vettük, hogy a funkcionális gén-pszeudogén eltérések a primerek 3’ végeire 

essenek, ezáltal a kívánatos, funkcionális génszakaszok effektíven amplifikálódnak, míg 

a többi, pszeudogén eredető allél a 3’ vég rossz párosításának következtében nem 

amplifikálható. A legtöbb primer tervezése esetén az allél-specificitást még azzal is 

növeltük, hogy nemcsak a primerek 3’ végén volt 1-2 nukleotid eltérés, hanem a primer 

szekvencia mentén is, „mismatch” heteroduplexeket képezve ezzel a pszeudogén-primer 

hibridizáció során. (24. ábra) 

 

 

24. ábra. Az allél specifikus amplifikáció sematikus ábrája. 
Az allél-specifikus primer 3’ vége pontosan a polimorf pszeudogén nukleotidnál 
található. A specificitás a primer mentén egyéb mismatch nukleotidokkal is növelhetı. 
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A módszer elınyei: noha molekuláris biológiai technika, kivitelezése mégis 

egyszerő metodikán alapszik, mőszerezettséget lényegében nem igényel, idıigénye 

alacsony. Különös elınye, hogy egyetlen egy reakcióval - amely reakció egyben már az 

exon amplifikációt is magában foglalja - kiküszöbölhetı a pszeudogén eredető 

kontamináció. Igen fontos, hogy a mintavétel minimálisan invazív technikát használ, 

így a betegek és családtagjaik, de különösképpen a csecsemık, kisgyermekek genetikai 

vizsgálata is könnyen elvégezhetı vele. További elınye, hogy az egyes exonok – 

egyetlen egy amplifikálással - külön-külön is könnyen vizsgálhatók, mind a betegek 

mutációanalízisében, verifikálásában, mind a családtagjaik szőrésében. Az eljárás 

költsége - a jelenleg alkalmazott keratin pszeudogén elválasztási módszerekhez képest - 

alacsony. Olcsón, gyorsan, egyszerően, kevés vegyszer és laborigénnyel kivitelezhetı.  

 

A módszer hátrányaként megemlíthetı, hogy a primerek megtervezése az egyébként 

standard, hagyományos primerekhez képest körülményesebb; a részben manuális 

tervezımunka során a funkcionális és pszeudogén szekvenciák szinkronban történı 

vizsgálata nagy odafigyelést igényel. Több számítógépes szoftver ismerete szükséges a 

tervezés teljes elvégzéséhez.  

 

 

IV.2.2.4. A KRT5 és KRT14 gének PCR amplifikációja 

 

Mind a konformáció-szenzitív akrilamid gélelektroforézis céljából, mind a 

szekvenálás céljából végzett in vitro PCR reakcióhoz hıálló Taq-DNS polimerázt 

tartalmazó Immomix PCR master mixet (Bioline, London, UK) használtuk. A reakciót 

100 ng DNS templát felhasználásával 50 µl végtérfogatban végeztük. A reakcióelegy 

pontos összetétele a 8. táblázatban látható.  

 

                       8. táblázat. A PCR reakció összetétele. 

Komponensek Bemérés 
ImmoMix (2X) 25µl 
DNS templát 100 ng 
Forward primer (10 µM) 1,3 µl 
Reverse primer (10 µM) 1,3 µl 
Desztillált víz (ddH

2
O)  50 µl - ig  
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A reakciót a Techne TouchGene Biometra T3 Thermocycler (Biometra GmbH, 

Göttingen, Germany) típusú készülékben végeztük 40 cikluson keresztül a 9. 

táblázatban szereplı hıprofilnak megfelelıen.  

 

       9. táblázat. A PCR reakció hıprofilja. 

Reakció lépései Hımérséklet Idı  

Elıdenaturálás 95 °C 5 min  

Denaturálás 95 °C 45 sec  

Primer hibridizálás 55-64 °C 30-45 sec 40 ciklus 

Polimerizáció 72 °C 30-45 sec  

Véghımérsékleten tartás 72 °C 4 min  

 

 

IV.2.2.5. A PCR termékek futtatása, detektálása és tisztítása 

 

A PCR reakció sikerességét 2%-os agaróz gélelektroforézissel ellenıriztük. Az 

exponenciálisan felszaporított DNS termékek futtatásához 2 %-os, GelRed festéket 

(Biotium, Hayward, USA) tartalmazó agaróz gélt készítettünk (2 g agaróz, 100 ml 1x 

TAE puffer, 6 µl GelRed), futtató pufferként 1x TAE oldatot használtunk. A futás 120 

V feszültségen zajlott 15-20 percig. Az elektroforézist követıen a migrációs mintázat 

detektálásához géldokumentációs rendszert használtunk. 

Mivel a PCR termékek csak megfelelı tisztítás után alkalmasak szekvenálásra, 

ezért fontos, hogy szekvenálás elıtt eltávolítsuk a reakcióelegybıl a szekvencia analízis 

szempontjából zavaró komponenseket (fölösleges dNTP és primer maradékok). A PCR 

termékek tisztítását Sure Cleane (Bioline, London, UK) oldattal végeztük el. 
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IV.2.2.6. „Pre-screening” módszer - Heteroduplex képzıdésen alapuló mutációszőrés: 

Konformáció-szenzitív gélelektroforézis (CSGE) 

 

Annak ellenére, hogy napjaink legfontosabb ún. arany standard módszere a 

mutációk és más genetikai eltérések kimutatására az adott gén teljes automata 

szekvenálása, az eljárás magas költsége, idıigénye miatt - különösen nagy exon számú 

gének vizsgálatához - nem mindig alkalmazható. A mutáció detektálás költségeinek 

csökkentésére számos, a szekvenálás elıtt elvégzendı elıszőrı (prescreening) módszert 

dolgoztak ki, amelyek lehetıvé teszik egy adott génen belül a genetikai eltérést 

tartalmazó génszakaszok (exonok) kiszőrését. Így nem szükséges a teljes gént, hanem 

csupán a kiszőrt exonokat szekvenálni. Az elıszőrı módszerek minden olyan esetben 

alkalmazhatóak, amikor a génhibát a mutáció lehetséges helyének ismerete nélkül 

keressük. 

  Az általunk vizsgált gének mutációinak és polimorfizmusainak 

meghatározásához szőrı módszerként a heteroduplex képzıdésen alapuló konformáció-

szenzitív gélelektroforézist (CSGE) alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy az egy 

bázist érintı ún. „mismatch” eltérések olyan konformációs változásokat eredményeznek 

a kettıs DNS láncban, amelyek CSGE gélen a hetero- és homoduplexek kissé eltérı 

mobilitása alapján mutathatók ki. Hetero- és homoduplexek úgy képzıdnek, hogy a vad 

és a mutáns PCR reakció termékeit elsı lépésben 95°C-on 5 percig denaturáljuk, ekkor 

egyszálú DNS-ek keletkeznek, majd 68°C-on 55 percig hibridizálunk, így az egyszálú 

DNS szálak homo- és heteroduplexeket képezve random összehibridizálnak, kétszálú 

DNS-ek keletkeznek (25. ábra), amelyek nem denaturáló viszonyok között is más-más 

futtatási karakterisztikát mutatnak. A heteroduplex megjelenése tehát mutáció vagy 

polimorfizmus jelenlétére utal. 

A kétszálú DNS fragmentek közötti konformációs eltérés detektálásához a 

mintákat, a hibridizációt követıen, konstans koncentrációjú denaturáló ágenst 

(formamid) tartalmazó gélen, állandó hımérsékleten futtattuk. A vertikális 

elektroforézis 3-4 órán keresztül 35 W-on 8%-os poliakrilamid gélen történt, ami 10% 

etilénglikolt, 15% formamidot és 20xGT (Glycerol Tolerant) puffert tartalmazott. 

Ahhoz, hogy a kapott heteroduplexeket (shift-eket) láthatóvá tegyük, a gélt SYBR-

Green I (Sigma-Aldrich GmbH, Hamburg, Germany) festékkel festettük és UV fényben 



IV. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
 

62 

vizsgáltuk. Egymás mellett futtattuk a vizsgált DNS mintát, egy normál kontroll DNS-t, 

valamint a kontroll és a beteg PCR termékeinek megfelelı arányú keverékét (Ganguly 

és mtsai 1993, Körkkö és mtsai 1998, Csikós és mtsai 2004). 

A módszer elınye, hogy ismeretlen nukleotid eltérések kimutatására alkalmas, 

illetve hetero- és homozigóta állapot is azonosítható vele. A módszer már 1-2 

nukleotidot érintı, továbbá inzerciós/deléciós változásokat is képes detektálni. Ez az 

elıszőrı módszer kellıen specifikus, illetve költséghatékony, mivel nem szükséges a 

teljes gént, csak az eltérı mintázatú (shift pozitív) exonokat szekvenálni.  

A módszer hátránya, hogy az adott exonban csak a mutáció/polimorfizmus 

tényérıl kapunk információt, azonban nem ismerjük annak pontos helyét és a 

megváltozott nukleotidokat. Ezeket az adatokat csak a mutációt hordozó exon-

amplifikátum DNS szekvenciájának pontos leolvasásával lehet meghatározni. További 

hátránya még, hogy idıigényes, kivitelezése gyakran körülményes, valamint az, hogy 

nem képes 100%-osan azonosítani a mutáns exont (noha hatékonysága meghaladja a 

90%-ot).  

 

25. ábra. Homo- és heteroduplex képzıdés sematikus ábrázolása. 

 

 
IV.2.2.7. Automata szekvenálás és szekvencia analízis 

 

A hetereoduplex analízis során eltérı migrációs mintázatot mutató termékeket 

ABI 310 genetikai analizátor (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) segítségével 

szekvenáltuk. A pontos bázissorend megállapítása érdekében a tisztított PCR termékek 
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fluoreszcens szekvencia analízisét direkt, mindkét irányból, forward és a reverz 

primerrel is szekvenáltuk. 

 
 
IV.2.2.7.1. Ciklikus szekvenálási reakció (cycle sequencing) 

 

A szekvenciák meghatározását a Sanger-féle didezoxinukleotid láncterminációs 

módszerrel végeztük el, amely az enzimkatalizált DNS szintézis irányított 

megszakításán alapszik. (Sanger és mtsai 1977) A ciklikus szekvenálási reakció 

kivitelezéséhez templátként tisztított PCR terméket, továbbá BigDye Terminator 3.1 

Kitet (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) és egy sense vagy antisense primert 

használtunk fel. A BigDye Terminátor kit tartalmazza a reakcióhoz szükséges enzimet 

(AmpliTaq DNA Polymerase, FS), puffert, dezoxi és didezoxi nukleotidokat. A reakciót 

a Techne TouchGene Biometra T3 Thermocycler (T3 (Biometra GmbH, Göttingen, 

Germany) típusú készülékben végeztük 25 cikluson keresztül a 11. táblázat szerinti 

hıprofillal a 10. táblázatban található reakcióelegyben. A szekvenáláshoz ugyanazokat 

a primereket alkalmaztuk, mint amelyeket a sima és az allél-specifikus PCR során 

használtunk (7. táblázat). 

 

10. táblázat. Big Dye reakció összetétele. 

Komponensek Bemérés 

PCR termék 8 µl 

Primer 10 µM 4 µl 

5x BigDye szekvenáló puffer 4 µl 

2,5x BigDye reakció kész premix (AmpliTaq DNS 

Polimeráz FS tartalmú) 

4 µl 

                                                                                                  Σ: 20 µl 
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11. táblázat. Szekvenáló reakció „Cycle sequencing „hıprofilja. 

Lépés Hımérséklet Idı  

Kezdeti denaturálás     95 °C 2 min  

Denaturálás 95 °C 30 sec  

Primer hibridizálás      51 °C 15 sec 25 ciklus 

Extenzió 60 °C 4 min  

 

 

IV.2.2.7.2. Ciklikus szekvenálási termék tisztítása 

 

Ez a lépés a be nem épült, késıbbiekben zavaró, fluoreszcens jelöléső didezoxi-

analógok eltávolítására szolgáló, gélszőrésen alapuló módszer. Erre a célra NuqleoSEQ 

kitet (Macherey Nagel GmbH, Düren, Germany) használtunk. Az oszlopon levı gyantát 

desztillált vízzel (600 µl) hidratáltuk (30 perc), majd a rajta levı vizet centrifugálással 

eltávolítottuk (2 perc, 750 g). A mintákat rárétegeztük a gélre, majd 6 percig 750 g 

centrifugális erıtérben centrifugáltuk. Az eluátum tartalmazta a tisztított szekvenálandó 

reakcióterméket.  

 

IV.2.2.7.3. Elıkészítés szekvenáláshoz 

 

A tisztítás után kapott mintákat 20 µl HiDi-formamid oldattal összekevertük, majd 0,5 

ml-es szekvenáló csövekbe helyeztük, és a csöveket lezártuk. A mintákat 95 °C-on 1 

percig denaturáltuk, majd rögtön jégre helyeztük, hogy megakadályozzuk a DNS szálak 

renaturálódását. Ezt követıen a mintákat a szekvenáló gépbe helyeztük. 

 

IV.2.2.7.4.  Szekvenálás 

 

A mintákat ABI 310 genetikai analizátor segítségével, hosszú kapillárison, 120 percnyi 

futási idıvel futtattuk (kapilláris elektroforézis). 
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IV.2.2.7.5. Szekvenciák kiértékelése  

 

 Az elektroforézis során kapott nyers szekvenciák értékelését a FinchTV 

szoftver (www.geospiza.com) segítségével elemeztük a NCBI GeneBank szekvencia 

adatbázis alapján (KRT5 mRNS hivatkozási szám: NM_000424.2; KRT14 mRNS 

hivatkozási szám: NM_000526).  

 Az általunk kapott szekvenciákat a génbankból letölthetı normál kontroll 

szekvenciákhoz illesztettük. Amennyiben a detektált mutáció vagy polimorfizmus a 

kapott szekvenálási képen dupla csúcs formájában jelenik meg, akkor az adott eltérés 

heterozigóta jellegő, vagyis az adott nukleotid pozícióban egyaránt jelen van a vad 

típust és a mutánst reprezentáló bázis.  

 Minden feltételezett új nukleotid változást az ellenirányú szál szekvenálásával 

is igazoltuk, kizártuk ezzel annak a valószínőségét, hogy esetleges valós mutációnak 

tekintsük a PCR enzim másolási hibájából származó eltéréseket.  

Az eredmények kiértékelésénél a nukleotidok és kodonok pontos pozíciójának 

leolvasását minden esetben az adott gén kódoló szekvenciájának kiindulópontjától 

számoltuk (start kodon, ATG). 

 

 

IV.2.2.8. Restrikciós fragmentum hosszúság-polimorfizmus (RFLP) 

 

Egy kérdéses mutációt csak akkor tekintettünk igazoltnak, amennyiben az két 

független technika alkalmazásával is ugyanazt az eredményt adta. Kísérleteinkben a 

szekvenálás mellett a PCR-RFLP módszert használtuk független módszerként.  

Az RFLP viszonylag egyszerő, gyors és költséghatékony, rekombináns 

géntechnikán alapuló in vitro módszer. A módszer alapja, hogy az ismert szekvenciabeli 

eltérés hosszkülönbségként detektálható. 

A vizsgálni kívánt szakaszt PCR-rel felsokszoroztuk, melyet egy restrikciós 

emésztési lépés követett az enzimgyártó által ajánlott univerzális protokoll szerint. A 

restrikciós enzimek 6–8 bp-os palindrom szekvenciát ismernek fel. A módszer csak 

akkor használható, ha a reveláns nukleotid eltérés egy restrikciós enzim hasítási 

helyének elvesztését okozza vagy új hasítási helyet hoz létre azaz, ha a kontroll és a 
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mutált DNS fragment egy adott restrikciós enzim hasítási helyben különbözik 

egymástól. Így a két DNS-t azonos restrikciós enzimmel emésztve az adott allélra 

jellemzı számú és hosszúságú DNS szakaszokat nyerünk. Az emésztett fragmenteket 

GelRed festéket tartalmazó 8 % -os polyacrylamid gélen választottuk szét és UV 

fényben detektáltuk az eredményt. A mutációk verifikálásához használt restrikciós 

enzimek listáját és tulajdonságait a 12. táblázat foglalja össze. (New England Biolabs, 

Beverly, USA). 

 

12. táblázat. Az általunk azonosított mutációk verifikálásához használt restrikciós 

endonukleázok adatai. 

Megnevezés Hasítási hely Inkubálási 

hımérséklet 

Puffer 

TseI. 
5’…G

▼
CWGC…3’ 

3’…CGWC
▲
G…5’ 

56 °C 1X NEBuffer 4 

AciI. 
5’…C

▼
CGC…3’ 

3’…GGC
▲
G…5’ 

37 °C 1X NEBuffer 3 

DdeI. 
5’…C

▼
TNAG…3’ 

3’…GANT
▲
C…5’ 

37 °C 1X NEBuffer 3 

MdoII. 
5’…GAAGA(N)8

▼
…3’ 

3’…C T T CT (N)7▲…5’ 
37 °C 1X NEBuffer 4 

Sau3AI. 
5’…

▼
GATC …3’ 

3’…C T A G
▲
…5’ 

37 °C 1X NEBuffer 1 

 

Alapjában véve követelmény, hogy az amplifikált DNS szakasz egy kontroll 

enzimhasítási helyet is tartalmazzon, mert csak ennek segítségével ellenırizhetı a 

restrikciós endonukleáz megfelelı aktivitása, mőködése. Ezt a verifikáláshoz használt 

restrikciós enzimek megválasztásánál figyelembe vettük. 

Amennyiben a vizsgált betegben direkt szekvenálással megtaláltuk a fenotípus 

kialakításáért felelıs mutációt, a további családtagok genetikai szőrıvizsgálata - a 

restrikciós helyek ismeretében - célzott restrikciós enzimhasítással történt. 
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Azokban az esetekben, amikor a mutáció nem generált és nem is szüntetett meg 

enzimhasítást, a mutáció verifikálás egyetlen megbízható lehetısége a szekvenálás volt.  

 

 

IV.2.2.9. Kontrollok vizsgálata 

 
Minden feltételezett új mutáció és miden azonosított polimorfizmus esetén 

ellenıriztük a nukleotid változás elıfordulási frekvenciáját. Ehhez legalább 100 nem 

rokon, egészséges kontroll személy, azaz 200 egészséges kromoszóma (allél) vizsgálata 

volt szükséges. Amennyiben az adott genetikai defektus csak a betegekben fordult elı, 

az eredmény megerısítette a mutáció betegségokozó szerepét és kizárta a 

polimorfizmus lehetıségét. 

 

 

IV.2.2.10. Etikai vonatkozások 

 

A genetikai vizsgálatokat etikai engedélyek és a betegek írásbeli beleegyezı 

nyilatkozatainak birtokában végeztük. Kutatásaink etikai vonatkozásait tekintve 

mindenben a hatályos jogszabályok szerint jártunk el az IRB SE TUKEB 157-14 

1997/98 számú engedély birtokában. Minden egyes vizsgálatba bevont személy 

részletes tájékoztatás után, írásos beleegyezı nyilatkozat kitöltésével járult hozzá a 

szövettani és DNS szintő vizsgálatok elvégzéséhez. 
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V. EREDMÉNYEK 
 

V.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 
 

• Az EBS KRT14 gén rutin mutációanalíziséhez egy új, egyszerő, gyors, hatékony 

módszert dolgoztunk ki, amelynek segítségével kizárható a pszeudogén 

szekvencia eredető kontamináció.  

 

• A vizsgálatba bevont 10 magyar család mutációanalízise során sikerült 

azonosítanunk a betegségokozó gén mutációkat. A detektált 10 mutáció közül 6 

a nemzetközi irodalomban korábban még nem ismertetett, új mutációnak felelt 

meg, 4 mutációt viszont korábban más kutatócsoportok is azonosítottak EBS 

esetekben: 

 

Azonosított új mutációk: 

KRT5 (p.I183V, p.E190D, p.R331G) 

KRT14 (p.L136Q, p.E411K, p.I412N)  

 

      Azonosított ismert mutációk: 

KRT5 (p.P25L, p.E170K, p.Q191P) 

KRT14 (p.R388C)  

 

• A mutációkon kívül 7 betegséget nem okozó polimorfizmust is detektáltunk: 

KRT5 (p.A52A, p.L117L, p.G128R, p.G138E, p.Q171Q, p.T210T)  

 KRT14 (p.N123N) 

 

A detektált mutációk közül 2 a súlyos Dowling-Meara (EBS-DM), 6 az enyhébb 

lokalizált (EBS-loc), 1 az egyéb generalizált, nem DM (EBS, gen-nonDM) és 1 pedig a 

Mottled igmentációs (EBS-MP) fenotípussal mutatott összefüggést. Családvizsgálattal 

egy esetben bizonyítottuk, hogy a betegségokozó KRT14 gén mutáció újonnan (de 

novo) alakult ki, a többi 9 család esetében autoszomális domináns öröklıdésmenet volt 

látható. 
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V.1.1.  Restrikciós enzimhasítás – a KRT14  pszeudogén elválasztására az 

irodalomban leggyakrabban használt módszer 

 

 A KRT14 pszeudogén kiiktatására munkacsoportunk elıször az irodalomban 

leggyakrabban használt módszert, a restrikciós enzimhasítást kezdte el használni. Mivel 

már az elsı kísérletek során, a KRT14 gén 1. exon szekvenálásának kiértékelésénél azt 

tapasztaltuk, hogy a legtöbb esetben a KRT14 funkcionális gén mellett a pszeudogén is 

amplifikálódott, így további vizsgálatok elvégzésébe kezdtünk. 

Munkánk részeként a KRT14 gén minden egyes exonjának szekvencia-

analízisével bizonyítékot kívántunk nyerni arra vonatkozóan, hogy kontroll személyek 

perifériás vér DNS mintáiban restrikciós hasítást követıen kimutatható-e a KRT14 

pszeudogén szekvencia-variáns elıfordulása. A kérdés vizsgálatára minden egyes 

KRT14 exonra külön-külön enzimhasítást végeztünk 10-10 kontroll DNS-en standard 

protokollnak megfelelıen. Az emésztett DNS fragmenseket PCR reakciónak vetettük 

alá a Hut és mtsai által leközölt primerek segítségével, majd szekvenálással értékeltük 

ki az eredményt (13. táblázat). 

 

13. táblázat. KRT14 pszeudogén elválasztására használható restrikciós enzimek. 

Exon  1 2 3  4 5 6 7 8 

Enzim  Taq I. Alu I. Sph I. Sph I.  Nsp I. Mse I. Mse I. Sau3A I. 

Pszeudogén 

elıfordulása 10 

kontrollhasítást 

követı PCR reakció 

utáni 

szekvenálásokban 

9 

esetben 

4 

esetben 

5 

esetben 

6 

esetben 

5 

esetben 

9 

esetben 

10 

esetben 
8 esetben 

 

 Vizsgálataink során több esetben is azt tapasztaltuk, hogy a nem megfelelı 

aktivitást mutató restrikciós hasítás során maradnak pszeudogén eredető ép exon DNS 

szálak is a reakcióelegyben, amelyek a PCR reakció során a funkcionális gén mellett 

felamplifikálódnak és azok a szekvenogramon az eredmények kiértékelését 

meghamisítják (26. ábra). 
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26. ábra. KRT14 gén 1. exonjának szekvencia analízise, a DNS Taq I. restrikciós 

enzim emésztését követıen. A szekvenogramon a nyíllal jelölt helyeken láthatjuk a 

pszeudogén és a funkcionális gén egyidejő megjelenését. Piros keret jelöli a pszeudogén 

eredető nukleotidokat, míg alattuk a funkcionális gén nukleotidjai láthatók. Zöld 

keretben a 125. kodon található, ahol a pszeudogén eredető szekvencia megtévesztı 

lehet egy hotspot mutációval (arginin-szerin csere). 
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V.1.2. A keratin 14 pszeudogén kiiktatására munkacsoportunk által 

kidolgozott új módszer 

 

 Kutatócsoportunk ez idáig egyedülállóan új, korszerő módszert vezetett be a 

KRT14 pszeudogén megbízható elválasztására. A KRT14 gén minden egyes exonjára 

tervezett allél-specifikus amplifikáció egyedülálló specificitása lehetıvé teszi a 

peszeudogén eredető kontamináció gyors, olcsó és megbízható kiszőrését. 

 Kutatócsoportunk egy új, 8 primer párból álló szettel bıvítette a KRT14 gén 8 db 

exonjának PCR reakciójához felhasználható primerek listáját, amelyek csak a 

célszekvenciákkal, azaz csak a funkcionális génszakaszokkal komplementerek. 

 Az allél-specifikus amplifikációt és az irodalomból ismert pszeudogén-elimináló 

módszereket, továbbá a primer tervezést a disszertáció „Bevezetés” és a „Betegek és 

módszerek” fejezeteiben már részletesen ismertettem, kiemelve azok elınyeit és 

hátrányait.  

 

 

V.1.3. Azonosított KRT5 gén mutációk   

 

A vizsgált 10 EBS család genetikai analízise során összesen 6 családnál találtunk 

betegségokozó KRT5 gén mutációt, minden esetben heterozigóta, missense mutációt.  

 

V.1.3.1. EBS/1    

 

 A négy generációjában érintett EBS-MP család (27. ábra) mutáció elemzése 

során az érintettek DNS mintáiban a KRT5 gén elsı exonjában (V1 domén) a p.P25L 

mutáció jelenlétét sikerült igazolnunk. A heterozigóta módon hordozott citozin (C) � 

timin (T) tranzíció (c.74C>T) a 25. kodonban egy prolin (P) � leucin (L) cserét 

eredményezett (28. ábra). A mutáció verifikálása a családtagok DNS mintájának 

szekvenálásával történt.  

  Egy egészséges és egy beteg családtagnál (IV/5, V/3) a KRT5 gén 1. exonban 

azonosítottunk egy aminosav cserét nem okozó, heterozigóta módon hordozott 

(c.382G>C) p.L117L neutrális polimorfizmust. A családban a p.P25L mutációval együtt 
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szegregált egy aminosav cserét eredményezı, heterozigóta jellegő p.G138E 

polimorfizmus is (KRT5 gén, H1 domén), aminek az érdekessége az, hogy minden 

egyes tünetes családtag mintájában kimutatható volt, viszont egyik egészséges 

hozzátartozó sem hordozta. 

 

27. ábra. A vizsgált EBS-1 család négy generációs családfája. Az ábrán négyzet 
jelöli a hímnemő és kör a nınemő személyeket. A betegeket kitöltött, a klinikailag 
egészséges családtagokat üres szimbólum reprezentálja.  Az index betegre (IV./2) 
nyíl mutat. Kereszt jelöli azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik 
elérhetıek voltak a mutációanalízis céljából. 

 

 

     

28. ábra. A KRT5 gén 1. exon direkt szekvencia analízise. A baloldali szekvencia a 
vad típusú allélt, a jobboldali a mutáns allélt mutatja. A kódolt aminosav sorrend a 
szekvencia felett látható. A mutáció helyét nyíllal jelöltük. 
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V.1.3.2. EBS/2  

 

Az EBS-loc típusban szenvedı család esetében a KRT5 gén 1. exonjának célzott 

szekvencia-analízisével mindkét, egymással rokoni kapcsolatban levı beteg 

családtagnál azonos, a mutációra nézve heterozigóta eltérést azonosítottunk (29. ábra). 

Egy guanin (G) � adenin (A) nukleotid csere (c.508G>A) a kódoló szekvenciában a 

170. helyen egy glutaminsav (E) � lizin (K) cseréhez vezetett, p.E170K (30. ábra). A 

mutáció a KRT5 1A régiójában található. A tünetmentes családtagok klinikai és 

genetikai vizsgálati eredménye negatív lett. Ezekbıl az eredményekbıl arra lehet 

következtetni, hogy a betegnél felismert genetikai defektus felelıs a fenotípusbeli 

eltérésért. Az azonosított mutáció nem hozott létre restrikciós endonukleáz hasítási 

helyet, ezért a mutáció igazolása a családtagok DNS mintáinak szekvenálásával történt.  
 

 

29. ábra. A vizsgált EBS-2 család családfája. Az ábrán négyzet jelöli a hímnemő 
és kör a nınemő személyeket. A betegeket kitöltött, a klinikailag egészséges 
családtagokat üres szimbólum reprezentálja.  Az index betegre (II./1) nyíl mutat. 
Kereszt jelöli azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a 
mutációanalízis céljából. 

    

30. ábra. A KRT5 gén 1. exonjának direkt szekvencia analízise. A bal szekvencia a 
vad típusú allélt, a jobb szekvencia a mutáns allélt mutatja. A kódolt aminosav sorrend a 
szekvencia felett látható. A nyíllal jelölt résznél egy heterozigóta eltérés látható, a vad 
típusú allélhoz tartozó csúcs mérete lecsökken, míg a mutáns allélé megnı, így a két 
csúcs fedi egymást. 
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V.1.3.3. EBS/3  

 

Betegünk az enyhébb típusú EBS-loc formájában szenved. A beteg édesapja és 

nagyapja is érintett, a család nıi tagjai egészségesek (31. ábra). A család genetikai 

analízise során egy új, a nemzetközi irodalomban még nem közölt missense mutációt 

találtunk. A heterozigóta eltérést az 547. nukleotidnál egy adenin (A)� guanin (G) 

csere okozta (c.508G>A) a KRT5 gén 1. exonjában, szintén a gén 1A doménjében. Ez a 

nukleotid változás a 183-as pozícióban egy izoleucin (I)� valin (V) aminosav cserét 

eredményezett p.I183V (32. ábra). Mivel a mutáció nem hozott létre restrikciós 

endonukleáz hasítási helyet, ezért a mutáció igazolása a családtagok DNS mintáinak 

szekvenálásával történt. Az azonosított mutáció kimutatható volt az index beteg tünetes 

édesapjának DNS mintájában is.  

 A vizsgálatba bevont valamennyi egészséges és beteg családtag egyaránt 

hordozza a KRT5 gén 1 exonjában detektált aminosav cserével járó, a fenotípus 

kialakításában szerepet nem játszó (c.382G>C) p.G128R polimorfizmust (nincs 

ábrázolva).  

 

  

31. ábra. A vizsgált EBS-3 család pedigréje. Az ábrán négyzet jelöli a hímnemő és 
kör a nınemő személyeket. A klinikailag tünetes családtagokat kitöltött, a klinikailag 
egészséges családtagokat üres szimbólum reprezentálja.  A nyíl az index betegre 
mutat (III./1). Kereszt jelöli azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik 
elérhetıek voltak a mutációanalízis céljából. 
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32. ábra. A KRT5 gén 1. exon direkt szekvencia analízise. A baloldali szekvencia a 
vad típusú allélt, a jobboldali a mutáns allélt mutatja. A kódolt aminosav sorrend a 
szekvencia felett látható. A mutáció helyét nyíllal jelöltük. 

 

 

V.1.3.4. EBS/4 

 

Munkánk során egy olyan 3 generációjában érintett, 13 tagból álló EBS-loc 

fenotípusú család mutációanalízisét végeztük el (33. ábra), ahol a KRT5 gén 2. 

exonjának vizsgálatakor egy új betegségokozó mutációt (p.E190D) detektáltunk. A 

heterozigóta módon hordozott guanin (G) � citozin (C) transzverzió (c.570G>C) a 190. 

aminosav pozícióban egy glutaminsav (E) � aszparaginsav (D) cserét eredményezett 

(34. ábra). 

Mivel a feltételezett mutáció a Tse I. restrikciós endonukleáz egyik, a vad 

szekvenciában meglévı hasítási helyét megszünteti, így a mutációt ezen restrikciós 

enzim alkalmazásával bizonyítani tudtuk. Az enzim a 328 bp hosszúságú PCR terméket 

a vad típusú allél esetében 4 fragmentumra (71 bp, 36 bp, 78 bp, 143 bp), míg a 

mutációt hordozó allél esetében három fragmentumra (107 bp, 78 bp, 134 bp) hasítja 

(35. ábra). 

A KRT5 gén 1 exonjában detektált (c.513G>A) p.Q171Q  neutrális 

polimorfizmus kimutatható volt mind az egészséges, mind a klinikai tünetekkel 

rendelkezı családtagok jelentıs részében (nincs feltüntetve). 
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33. ábra. A vizsgált EBS-3 család négygenerációs családfája. A férfiakat négyzet, 
a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket kitöltött 
szimbólum reprezentálja. Az index betegre (III./4) nyíl mutat. Kereszt jelöli azokat a 
tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a mutációanalízis 
céljából. 

    

34. ábra. A KRT5 gén 2. exonjának szekvencia analízise. A baloldali szekvencián 
látható a vad típusú allél, a jobboldali szekvencián pedig a heterozigóta misszensz 
mutációt hordozó allél. A kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A 
mutáció helyét nyíllal jelöltük. 

 

35. ábra. A KRT5 gén p.E190D mutációjának verifikálása Tse I restrikciós 
enzimhasítással. Az (M) a DNS-létra, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) az 
emésztetett kontroll PCR termék. A 4. és 5. oszlopban egy-egy érintett családtagból 
nyert DNS hasítási képe (III./4, II/2 és a II/3). A (c.570G>C) mutáció az enzim hasítási 
helyét eliminálja, ami a mutációt hordozókban egy 107 bp hosszú fragmentum 
megjelenését eredményezte. A 71 bp hosszú fragmentum egybeolvad a 78 bp hosszú 
fragmenssel, míg a 36 bp hosszú fragmentum nem látható a képen. 
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V.1.3.5. EBS/5  

 

Az egyéb generalizált fenotípusú (EBS, gen-nonDM) betegben „pre-screening” 

módszerrel a KRT5 gén 2. exonjában, az 1A helikális doménben detektáltunk genetikai 

eltérést. A DNS szekvenálás az index begegben és tünetes édesapjában a KRT5 gén 

missense, heterozigóta (p.Q191P) mutációjának jelenlétét bizonyította. A mutáció 

következtében a 2-es exon területén a normál bázissorendben egy adenin (A) � citozin 

(C) szekvencia-eltérés (572A>C) a 191-es aminosav pozícióban egy glutamin (Q) � 

prolin (P) aminosav cserét eredményezett. A család p.E191P mutációt hordozó egyik 

tagjának DNS mintájában a KRT5 gén 1-es exonjának szekvenálási eredményét a 37. 

ábra szemlélteti, míg a családfát a 36. ábra mutatja be. 

Mivel a mutáció (572A>C) szintén megszüntet egy Tse I. restrikciós endonukleáz 

hasítási helyet, ezért a mutáció verifikálása és a további családtagok célzott mutáció 

szőrése csak restrikciós endonukleázok alkalmazásával történt (38. ábra). Az enzimmel 

történı emésztést követıen a mutációt hordozókban megjelenik egy 107 bp-ból álló 

emésztetlen fragmens. 

  

36. ábra. A vizsgált EBS-5 család négygenerációs családfája. A férfiakat négyzet, 
a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket kitöltött 
szimbólum reprezentálja. Az index betegre (IV./1) nyíl mutat. Kereszt jelöli azokat a 
tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a mutációanalízis 
céljából. 
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37. ábra. A KRT5 gén 2. exonjának direkt szekvencia analízise. A baloldali képen a 
vad típusú allél, az a jobboldali képen a mutációt hordozó DNS szegment látható. A 
kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A szekvenogramon fekete nyíl 
jelöli a fenotípusra jellemzı ismert mutáció helyét. 
 

 

 

38. ábra. A KRT5 gén p.Q191P mutációjának verifikálása Tse I. restrikciós 
enzimhasítással. Az (M) a DNS-létra, az (U) az emésztetett kontroll PCR termék. Az 
enzim a vad típusú 328 bp hosszú allélt (C) négy fragmentumra (71 bp, 36 bp, 78 bp, 
143bp), míg a mutációt hordozó allélt (IV./1, III./2) három fragmentumra (107 bp, 78 
bp, 143 bp) hasította, azaz a 107 bp hosszú terméket mutáció révén nem tudta 
megemészteni 71 bp és 36 bp fragmensre. A 6. oszlopban egy egészséges családtagból 
izolált DNS hasítási képe látható (III/1). A 71 bp hosszú fragmentum egybeolvad a 78 
bp hosszú fragmenssel, míg a 36 bp hosszú emésztett termék nem látható a képen. 
 
 

V.1.3.6. EBS/6  

 

A jelenleg 3 generációs EBS-loc fenotípusú család (39. ábra) genetikai 

vizsgálata során a beteg mintájának CSGE vizsgálatakor egy eltérı mobilitású 

eltolódást (shift-et) észleltünk a KRT5 gén L1-2 linker régiójában, az 5-ös exonban. A 

PCR produktum szekvenálásával eddig ismeretlen mutációt azonosítottunk a gén 991-as 

pozíciójában, ami egy citozin (C) � guanin (G) transzverziót mutatott (c.991C>G). A 

heterozigóta módon hordozott mutációt az ellenirányú szál szekvenálásával is igazoltuk. 
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A missense mutáció következtében a KRT5 gén által kódolt fehérjében a 331. aminosav 

pozícióban egy arginin (R) � glicin (G) aminosav változás jött létre, p.R331G. (40. 

ábra). A mutáció eliminál egy Aci I. enzimhasítási helyet, ezáltal a mutáció igazolása a 

beteg és az egészséges családtagok PCR termékeinek restrikciós hasításával történt (41. 

ábra). Az enzim a kontroll allél 423 bp hosszú PCR termékét négy fragmens 

létrehozásával (207 bp, 119 bp, 63 bp 34 bp) három helyen hasítja. A mutációt hordozó 

allélban az enzim nem hasítja a 270 bp hosszú DNS szakaszt, így ezen allélok 

hasításakor három fragmentum (270 bp, 63 bp, 34 bp) képzıdik. 

 Az index betegben és valamennyi családtagban az 1-es exon területén egy 

aminosav cserével nem járó gyakori polimorfizmust is találtunk p.A52A (nincs 

ábrázolva). 

 

  

39. ábra. A vizsgált EBS-6 család háromgenerációs családfája. A férfiakat 
négyzet, a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket 
kitöltött szimbólum reprezentálja. Az index betegre (II/3) nyíl mutat. Kereszt jelöli 
azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a 
mutációanalízis céljából. 

 

     

40. ábra. A KRT5 gén 5. exonjának direkt szekvencia analízise. A baloldali 
szekvencia a vad típusú allélt, a jobboldali szekvencia a mutáns genomiális szekvenciát 
szemlélteti. A kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A szekvenogramon 
fekete nyíl jelöli a fenotípusra jellemzı ismert mutáció helyét. 
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41. ábra. A KRT5 gén 5-ös exonjának Aci I. restrikciós fragmens analízise a 
családtagokban. Az (M) a mólsúly marker, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) az 
emésztetett kontroll PCR termék. A mutáns allélban (II./3, III./1, III./2) a restrikciós hely 
elvesztése miatt az eredeti (270 bp) hosszúságú, emésztetlen és két emésztett, rövidebb 
(119 bp, 34 bp) fragmentumok láthatók, míg a kontrollban (II./4) az érintetlen 
restrikciós helyek miatt csak emésztett fragmentumok láthatók (207 bp, 119 bp, 63 bp 
34 bp). A 34 bp hosszú fragmens nincs feltüntetve a képen. 

 
 

V.1.4. Azonosított KRT14 gén mutációk   

 

A vizsgált 10 EBS család genetikai analízise során összesen 4 családnál találtunk 

betegségokozó KRT14 gén mutációt, minden esetben heterozigóta, missense mutációt. 

 

V.1.4.1. EBS/7  

 

A 42. ábrán illusztrált családban az index beteg szintén az EBS-loc változatában 

szenved. Fiútestvére és édesanyja is érintett, míg lánytestvére és édesapja egészséges. 

Genetikai vizsgálatok során a KRT14 gén 1. exonjában, az 1A hélixben egy eddig 

ismeretlen mutációt azonosítottunk. Egy timin (T) � adenin (A) transzvezió 

(c.407T>A) fehérje szinten a 136-os aminosav pozícióban egy leucin (L) � glutamin 

(Q) aminosav cserét eredményezett p.L136Q (43. ábra). A mutációval egy korábban 

nem létezı, új allél, vagyis genotípus keletkezett.  

A felismert mutáció egy új Dde I. restrikciós enzim hasítási helyét eredményezi, 

ezért a mutáció igazolása ezen enzim segítségével történt (44. ábra). A vad típusú allél 

399 bp hosszú PCR termékét az enzim három helyen hasítja, így négy fragmens (258 
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bp, 82 bp, 44 bp, 15 bp) jön létre. Az enzim a mutáns allél PCR termékének 258 bp 

hosszú termékét további két kisebb fragmensre hasítja (192 bp, 66 bp). 

  

42. ábra. A vizsgált EBS-7 család háromgenerációs családfája. A férfiakat 
négyzet, a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket 
kitöltött szimbólum reprezentálja. Az index betegre (III/2) nyíl mutat. Kereszt jelöli 
azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a 
mutációanalízis céljából. 

 

     

43. ábra A KRT14 gén 1. exonjának direkt szekvencia analízise. A felsı szekvencia 
a vad típusú allélt, az alsó szekvencia a mutáns genomiális szekvenciát mutatja. A 
kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A nyíl a mutáció helyét mutatja. 

 

 

44. ábra. A KRT14 gén p.L136Q mutációjának verifikálása Dde I. restrikciós 
enzimhasítással. Az (M) a DNS-létra, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) az 
emésztetett kontroll PCR termék. A mutáció a Dde I. enzim újabb hasítási helyét hozta 
létre, mely a mutációt hordozó allél (III./2, II./1) 258 bp-ból álló fragmensét egy 192 bp 
és egy 66 bp nagyságú fragmentumra hasítja. A vad típusú allél 399 bp hosszú PCR 
termékét az enzim három helyen hasítja, így négy fragmens (258 bp, 82 bp, 44 bp, 15 
bp) jön létre. A 15 bp hosszú fragmens nem látható az ábrán. 
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V.1.4.2. EBS/8  

 

Az index beteg egy jelenleg négygenerációs családból származott, melynek 

családfája a 45. ábrán látható. A betegség a család mind a négy generációját érinti, 

besorolása: EBS lokalizált altípus (EBS-loc). A betegségért felelıs eltérést a KRT14 gén 

6. exonjában találtuk meg, ami a helikális domén 2B régiójában található. Egy citozin 

(C) � timin (T) nukleotid csere (c.1162C>T) a kódoló szekvenciában a 388-as helyen 

egy arginin (R) � cisztein (C) aminosav cserét hozott létre p.R388C (46. ábra). A 

mutációt restrikciós hasítással igazoltuk, mivel megszüntet egy Aci I. hasítási helyet 

(47. ábra). 

 

  

45. ábra. A vizsgált EBS-8 család négygenerációs családfája. A férfiakat négyzet, 
a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket kitöltött 
szimbólum reprezentálja. Az index betegre (IV/1) nyíl mutat. Kereszt jelöli azokat a 
tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a mutációanalízis 
céljából. 

     

46. ábra. A KRT14 gén 6. exon direkt szekvencia analízise. A baloldali szekvencia a 
vad típusú allélt, a jobboldali szekvencia a mutáns allélt mutatja. A kódolt aminosav 
sorrend a szekvencia felett látható. A mutáció helyét nyíllal jelöltük. 



V. EREDMÉNYEK 
 

83 

 

 

47. ábra. A KRT14 gén 6-os exonjának Aci I. restrikciós fragmens analízise 
a családtagokban. Az (M) a mólsúly marker, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) 
az emésztetett kontroll PCR termék. Az enzim a vad típusú 473 bp hosszú allélt (III./3) 
hat fragmentumra (203 bp, 132 bp, 57 bp, 51 bp, 27 bp, 3 bp) míg a mutációt hordozó 
allélt (IV./1, III./2) öt fragmentumra (260 bp, 132 bp, 51 bp, 27 bp, 3 bp) hasítja, azaz a 
260bp hosszú terméket, a mutáció révén nem tudja megemészteni 203 bp és 57 bp 
fragmensre. Az 57 bp, az 51 bp és a 3 bp hosszúságú emésztett termékek nem láthatók a 
képen. 

 
 

V.1.4.3. EBS/9  

 

Genetikai eltérést az EBS-DM beteg DNS mintájában a KRT14 gén 6-os 

exonjában, a 2B doménben detektáltunk. A fenotípusos változást egy heterozigóta 

guanin (G) � adenin (A)  tranzíció (c.1231G>A) okozta, ami aminosav szinten a 411-

es pozícióban a normálisan jelenlevı glutaminsav (E) � lizin (K) aminosav cseréjét 

eredményezte p.E411K (49. ábra). A mutáció létrehoz egy Mbo II. enzimhasítási 

helyet, ezáltal a mutáció igazolása a beteg és az egészséges családtagok PCR 

termékeinek restrikciós hasításával történt (50. ábra).  

Mivel a családtagok közül egyedül a klinikailag érintett gyermekben lehetett 

kimutatni a genetikai eltérést (48. ábra), ezáltal feltételezhetjük, hogy a mutáció a 

betegben újonnan „de novo” keletkezett. Mindez azzal együtt, hogy a mutáció további 

kétszáz egészséges egyénbıl származó kromoszómán sem volt kimutatható, a mutáció 

kóroki szerepét valószínősíti. 

A család mutációanalízise során valamennyi egészséges és beteg családtag DNS 

mintájában detektáltuk a KRT5 gén 1. exonjában aminosav cserével nem járó 

(c.630T>C) p.T210T neutrális polimorfizmust (nincs ábrázolva).  
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48. ábra. A vizsgált EBS-9 család családfája. A férfiakat négyzet, a nıket kör 
jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket kitöltött szimbólum 
reprezentálja. Az index betegre (II/1) nyíl mutat. Kereszt jelöli azokat a tünetes és 
tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a mutációanalízis céljából. 
 

   

49. ábra. A KRT14 gén 6. exonjának direkt szekvencia analízise. A baloldali 
szekvencia a vad típusú allélt, a jobboldali szekvencia a mutáns genomiális szekvenciát 
mutatja. A kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A mutáció helyét nyíllal 
jelöltük. 

 

 

50. ábra. A KRT14 gén p.E411K mutációjának verifikálása Mbo II. restrikciós 
enzimhasítással. Az (M) a DNS-létra, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) az 
emésztetett kontroll PCR termék. A mutáció újabb Mbo II. enzimhasítási helyet generál, 
mely a mutációt hordozó allél (II./1) 266 bp-ból álló fragmensét egy 207 bp és egy 59 
bp nagyságú fragmentumra hasítja. A vad típusú allél 473 bp hosszú PCR termékét az 
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enzim egy helyen hasítja (266 bp, 207 bp) termékek létrehozásával. Az 59 bp hosszú 
fragmens nem látható az ábrán. 

 
 

V.1.4.4. EBS/10  

 

A három generációjában érintett EBS-DM család (51. ábra) vizsgálata során a 

KRT14 gén 6. exonjában a helikális domén 2B régiójának vége felé találtuk meg a 

betegségért felelıs heterozigóta eltérést. Egy timin (T) � adenin (A) transzverzió 

(c.1235T>A) a 412-es pozicióban egy izoleucin (I) � aszparagin (N) aminosav cserét 

hozott létre (p.I412N) (52. ábra). A mutációt restrikciós hasítással igazoltuk, mivel 

megszüntet egy Sau3AI. hasítási helyet (53. ábra). Figyelemreméltó, hogy a KRT14 

gén ezen kodonjában kutatócsoportunk elsıként detektált mutációt. 

A vizsgálatba bevont valamennyi egészséges és beteg családtag egyaránt 

hordozza a KRT14 gén 1 exonjában detektált aminosav cserét nem okozó (c.382G>C) 

p.N123N neutrális polimorfizmust (nincs ábrázolva). 

  

51. ábra. A vizsgált EBS-10 család háromgenerációs családfája. A férfiakat 
négyzet, a nıket kör jelöli, a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket 
kitöltött szimbólum reprezentálja. Az index betegre (III/3) nyíl mutat. Kereszt jelöli 
azokat a tünetes és tünetmentes családtagokat, akik elérhetıek voltak a 
mutációanalízis céljából. 
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52. ábra. A KRT14 gén 6. exon direkt szekvencia analízise. A baloldali szekvencia a 
vad típusú allélt, a jobboldali szekvencia a mutáns genomiális szekvenciát mutatja. A 
kódolt aminosav sorrend a szekvencia felett látható. A mutáció helyét nyíllal jelöltük. 
 
 

 

53. ábra. A KRT14 gén 6-os exonjának Sau3A I. restrikciós fragmens analízise a 
családtagokban. Az (M) a molsúly marker, az (U) az emésztetlen PCR termék, a (C) az 
emésztetett kontroll PCR termék A Sau3A I. enzim hasítási helyének eliminálása miatt 
a mutációt hordozó allélok esetében  (III./3, II./3) a 146 bp-ból álló fragmens változatlan 
hosszú marad, míg a „vad” allélokban egy 110 bp és egy 36 bp nagyságú fragmentum 
keletkezik. A vad típusú allél (III./4) 473 bp hosszú PCR termékét az enzim öt helyen 
hasítja (158 bp, 110 bp, 81 bp, 52 bp, 37 bp, 36 bp) termékek létrehozásával. A 36 bp 
hosszú fragmens nem látható az ábrán. 

 
Az EBS betegekben azonosított mutációkat a 14. táblázat foglalja össze.
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V.1.5. Azonosított KRT5 és KRT14 gén polimorfizmusok 

 

A betegek és azok tünetes és tünetmentes családtagjaik genetikai vizsgálata 

során, a mutációkon kívül 7 különbözı, homo-és heterozigóta formában megjelenı 

neutrális polimorfizmust azonosítottunk a KRT5 és KRT14 génben. Ezek közül 5 

esetben a nukleotid csere nem változtatta meg az aminosavat kódoló kodon információ 

tartalmát (c.156C>A/p.A52A; p.L117L/c.C351T; c.513G>A/p.Q171Q; 

c.630T>C/p.T210T; c.369T>C/p.N123N), míg 2 esetben a nukleotid szubsztitúció 

aminosav cserét eredményezett (c.382G>C/p.G128R, c.413G>A/p.G138E). Az általunk 

azonosított 7 neutrális polimorfizmus adatait és azoknak a magyar populációban 

detektált allél frekvenciáját a 15. táblázat foglalja össze.  

  

 15. táblázat. Vizsgált EBS betegek KRT5 és KRT14 polimorfizmusai. 
 

Család 
Keratin 
gén 

Domén 
Nukleotid 
csere 

Triplet csere 
Aminosav 
szubsztitúció 

Típus Allél frekvencia 

6 KRT5 fej c.156C>A GCC→GCA 
p.A52A 

(Ala→Ala) 
heterozigóta 
homozigóta 

0,34 

1 KRT5 fej c.351CA>T CTC→CTT 
p.L117L 

(Leu→Leu) 
heterozigóta 0,36 

3 KRT5 fej c.382G>C GGT→CGT 
p.G128R 

(Gly→Arg) 
homozigóta 0,59 

1 KRT5 fej c.413G>A GGA→ GAA 
p.G138E 

(Gly→Glu) 
heterozigóta 0,30 

3 KRT5 1B c.513G>A CAG→GAA 
p.Q171Q 

(Gln→Gln) 
heterozigóta 0,54 

9 KRT5 1B c.630T>C ACC→ACA 
p.T210T 

(Thr→Thr) 
heterozigóta 0,66 

10 KRT14 fej c.369T>C AAT→AAC 
p.N123N 

(Asn→Asn) 
heterozigóta 0,38 

Az allél frekvencia kiszámításához 100 normál kontrollt (200 kromoszómát) szőrtünk le 
a magyar populációban.
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VI. MEGBESZÉLÉS 
 
 
 Hasonlóan más területekhez a bırgyógyászati megbetegedések - és a hozzá 

kapcsolódó gyógyítási eljárások - sem nélkülözhetik ma már a molekuláris biológiai 

megközelítést. A különbözı mutáció detektáló rendszerek fejlıdése és a nagy 

kapacitású DNS-szekvenálási módszerek elterjedése a genetikai betegségek pontosabb 

diagnózisát teszik lehetıvé, így a mutációanalízist egy új, a klinikai gyakorlatba egyre 

inkább beépülı módszernek tekinthetjük. 

 A genodermatózisok DNS szintő kutatások eddigi eredményei alapján az EB 

bizonyított genetikai háttérrel rendelkezı ritka örökletes bırbetegségek egyik csoportja. 

Az EB betegségcsoportban a tünetek súlyossága igen széles skálán mozog, az 

életminıséget alig befolyásoló néhány lokalizált bırtünet jelentkezésétıl a súlyos, egész 

bırfelületet érintı - a bır függelékeinek vagy járulékos szerveinek érintettségével 

gyakran társuló - az életet veszélyeztetı formákig terjed. A disszertáció saját esetekkel 

demonstrálva ismerteti az EBS egyes csoportjainak klinikai, hisztológiai, 

immunhisztokémiai, molekuláris biológiai és genetikai jellemzıit, a kórképek 

lefolyását, prognózisát, külön hangsúlyt fektetve a mutációanalízis szempontjából 

zavaró KRT14 pszeudogén elválasztására. 

 

 

VI.1. KRT14 pszeudogén kiiktatása 
 

Az EBS hátterében álló KRT14 gén mutációk vizsgálata igen nagy kihívást jelent 

az elemzık számára a génnel nagy homológiát mutató keratin 14 pszeudogén jelenléte 

miatt. A mutációanalízist tovább nehezíti a lehetséges csírasejtes mutációk elıfordulása, 

a mutációs ”hot spot”, továbbá a genotípus-fenotípus összefüggések hiánya. 

 A fellelhetı tudományos irodalom alapján látható, hogy az EBS hátterét 

intenzíven kutatják, de a KRT14 pszeudogén elválasztást legtöbb esetben mégis  

figyelmen kívül hagyják, elhanyagolják vagy  kevésbé megbízható módszerrel végezik 

el a kutatók a mutációanalízis során. 

 A KRT14 pszeudogén eliminálására az irodalomban ez idáig három különbözı 

módszer került közlésre: a restrikciós enzimhasítás, a „long-range” PCR és a cDNS 
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vizsgálat. Annak ellenére, hogy a long-range PCR és a cDNS vizsgálat megbízhatóan 

használhatók a pszeudogén hatékony elválasztására, de mivel drága, idı- és 

munkaigényes eljárások, ezért alkalmazásuk korlátozott a mindennapi rutin 

gyakorlatban.  

 A restrikciós enzimhasítási módszer alkalmazása során, sajnálatos módon azt 

tapasztaltuk, hogy a nem megfelelı aktivitást mutató restrikciós hasítás során maradnak 

pszeudogén eredető ép exon DNS szálak is a reakcióelegyben, amelyek a PCR reakció 

során amplifikálódhatnak. Ennek eredményeként megállapítható, hogy ez a módszer 

nem alkalmas a pszeudogén megbízható, hatékony elválasztására. Ezt a 

megállapításunkat irodalmi hivatkozás is alátámasztja (Wood és mtsai 2003). 

 Mivel egyik módszert sem tekinthettük alkalmasnak a KRT14 pszeudogén gyors, 

egyszerő, megbízható leválasztására, ezért olyan új módszert dolgoztunk ki és 

optimalizáltunk a KRT14 pszeudogén eliminálására, amely az EBS betegek rutin 

genetikai diagnosztikájában korszerően, gyorsan és megbízhatóan alkalmazható. 

 A módszer kidolgozásánál figyelembe vettük, hogy a metodika elsısorban DNS 

alapú analízis legyen, hogy elkerüljük az invazív mintavételi technikán (bırbiopszia) 

alapuló vizsgálat alkalmazását a betegeken. Mivel a betegek DNS mintája általában 

csak kis mennyiségben áll rendelkezésünkre, ezért olyan módszer bevezetése volt a 

célunk, amely minimális minta felhasználásával is megbízható eredményt ad. Fontos 

volt továbbá, hogy a bevezetendı módszer anyag- és költségkímélı molekuláris 

genetikai vizsgálati eljárás legyen. 

 A KRT14 pszeudogének elválasztására munkacsoportunk elsıként alkalmazta az 

allél specifikus amplifikáción alapuló PCR analízist.  

A KRT14 gén minden egyes exonjára tervezett allél-specifikus amplifikáció alkalmas a 

pszeudogén eredető kontamináció gyors, olcsó, megbízható kiszőrésére, ami lehetıvé 

teszi a betegek és hozzátartozóik genotípusának megbízható meghatározását, a klinikai 

tünetek alapján vélelmezett prognózis pontos felállítását.  

Közleményünk elfogadását követıen Yuan H és mtsai majd késıbb Ołdak M és 

mtsai olyan EBS cikkeket közöltek le, amelyben a KRT14 pszeudogén megbízható 

elválasztására szintén az allél-specifikus amplifikációt alkalmazták. Az egy esetet 

tartalmazó tanulmányban Yuan H és mtsai a teljes KRT14 gén kódoló régiójának 

analíziséhez egy új 5 primer párból álló allél-specifikus primer szettet és egy új KRT5 
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gén mutációt p.R165S közöltek le. Ołdak M és mtsai egy új KRT14 mutációt p.R125L 

és 6 primer párból álló allél-specifikus primer szettet publikáltak. Ezek a szakirodalmi 

közlemények is megerısítik és alátámasztják a KRT14 pszeudogének elválasztásához 

általunk bevezetett módszer megbízhatóságát, gyakorlati felhasználhatóságát.  

 

VI.2. Genotípus-fenotípus összefüggések 
 
 

Jelen tanulmányban a KRT5 és KRT14 gének genetikai defektusait és klinikai 

összefüggéseit vizsgáltuk 10 magyar EBS család esetében. A célgénekben talált 10 

mutáció közül 6 a nemzetközi irodalomban korábban még nem ismertetett mutációnak 

felelt meg, melyeket kutatócsoportunk elsıként azonosított. Minden általunk azonosított 

mutáció egyedi eltérés volt, a különbözı családok között nem fordult elı ismétlıdı 

mutáció. Eredményeinkbıl arra következtethetünk, hogy az azonosított 10 mutáció 

Magyarország genetikai heterogenitását tükrözi. 

 A detektált mutációk közül 2 a súlyos Dowling-Meara (EBS-DM), 6 az enyhébb 

lokalizált (EBS-loc), 1 az egyéb generalizált (EBS, gen-nonDM) és szintén egy mutáció 

a mottled pigmentació (EBS-MP) fenotípussal mutatott összefüggést. Családvizsgálattal 

egy esetben bizonyítottuk, hogy a betegségokozó KRT14 gén mutáció de novo formában 

alakult ki, a többi 9 család esetében autoszomális domináns öröklıdésmenet volt 

látható. 

A mutációkon kívül 7, betegséget nem okozó polimorfizmust is detektáltunk. 

 

VI.2.1. Azonosított KRT5 gén mutációk 

 

A Human Intermediate Filament legfrissebb adatbázisa szerint mindeddig közel 

80 különbözı KRT5 gén kóroki mutációt írtak le EBS betegségben (Cassidy és mtsai 

2002).  

A mutációk elıfordulását elemezve megállapítható, hogy kevés az ismétlıdés és annak 

ellenére, hogy a génben elszórtan találhatók a mutációk, mégis két régióban, az 1A 

hélixet szegélyezı, elsı két heptád és a 2B hélixet szegélyezı utolsó két heptád 

felépítésében szerepet játszó kodonokban sőrőségük nagyobb. E régiókban 

bekövetkezett ellentétes természető aminosav cserék mindegyike súlyos fenotípust 
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eredményez. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a gén ezen két része igen fontos 

szerepet tölt be a fehérje funkciójában (Rugg és Leigh 2004, Portee és Lane 2003, Irvine 

és McLean 2003).   

 Az irodalommal megegyezıen (Chan és mtsai 1994b, Liovic M és mtsai 2000, 

Uttam és mtsai 1996) megfigyeltük, hogy a L1-2 linker légióban detektált mutációk 

szinte kivétel nélkül enyhe fenotípust eredményeznek, valamint a fej doménben a 

p.P25L mutáció jellegzetesen az EBS-MP fenotípus kialakulásáért felelıs genetikai 

defektus.  

  Mivel az irodalomban az 1B és a 2A doménben ez idáig csak egy-egy kóroki 

mutációt detektáltak (Yasukawa és mtsai 2006, Ciubotaru és mtsai 2003), továbbá az L1 

és L2 régióban még nem került közlésre fenotípust okozó mutáció, valószínősítjük, 

hogy ez a két régió kevésbé befolyásolja a fehérje funkcióját. 

 Kutatócsoportunk 3 új (p.I183V, p.E190D, p.R331G) és 3 ismert (p.P25L, 

p.E170K, p.Q191P) mutációt azonosított a KRT5 génben, tovább bıvítve ezzel az EBS-

el ismerten összefüggı genetikai defektusok sorát. 

 

VI.2.1.1. EBS/1 

 
 Az EBS-MP egy igen ritka elıfordulású genodermatosis, amelybıl eddig 

összesen 20 eset ismeretes a világon – közülük 13 eset Európából (16. táblázat) (Fisher 

és Gedde-Dahl 1979, Uttam és mtsai 1996, Irvine és mtsai 1997b, Moog és mtsai 1999, 

Irvine és mtsai 2001, Hamada és mtsai 2004, Yasukawa és mtsai 2005, Hamada és 

mtsai 2005, Horigushi és mtsai 2005, Pfendner és mtsai 2005, Pascucci és mtsai 2006, 

Shurman és mtsai 2006, Harel és mtsai 2006, Arin és mtsai 2010). A jelen tanulmány 

beszámol az elsı magyarországi EBS-MP eset mutációanalízisérıl. Egy négy 

generációjában érintett EBS-MP család genetikai anyagában egy rekurráló, klasszikusan 

az EBS-MP-vel társuló KRT5 mutáció p.P25L kimutatásával verifikáltuk a diagnózist. 

A betegséggel együtt szegregálódó p.G138E polimorfizmus szerepe a betegség 

fenotípusában ismeretlen, korábbi tanulmányok az SNP variánst a bazális karcinómával 

kapcsolatban hozták összefüggésbe (Stacey SN és mtsai 2009, Udayakumar D és Tsao 

H 2009). 

 A fenotípus kialakulásáért az esetek többségében a KRT5 gén V1 domén p.P25L 

mutációja felelıs. Azonban három másik genetikai eltérés is azonosításra került EBS-
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MP hátterében. Az egyik a KRT5 gén V2 domén c.1649delG deléciója (Horigushi Y és 

mtsai 2005), a KRT14 gén 1A domén p.M119T mutációja (Harel A és mtsai 2006) 

valamint a KRT14 gén 2B domén c.1117_1158dup duplikációja (Arin és mtsai 2010). 

Ez a tény azt sugallja, hogy a keratin 5 és keratin 14 fehérjéknek ezen régiói a 

keratinocitákban a melanoszómák fiziológiás elrendezıdésében feltehetıleg igen fontos 

szerepet játszhatnak. 

 
16. táblázat. Eddig azonosított EBS-MP esetek klinikai és genetikai jellemzıi. 

Sorsz Referenciák 
EBS 
altípus 

PPK Egyéb jellemzık 
Mutáció 

KRT5/KRT14* 
KRT5 polimorf. 

KRT14 

polimorf. 

1. 
Fisher és Gedde-
Dahl (1979) 

EBS gen-
nonDM 

+ 
Szájnyálkahártya 

érintettség 
p.P25L N N 

2. Uttam (1996) EBS-loc N 
Szájnyálkahártya 

érintettség 
p.P25L 

p.L116L, p.D197E, 
p.T198T, p.L243L 

N 

3. Irvine (1997) EBS-loc + - p.P25L N N 

4. Moog (1999)(1) EBS-loc - 
Enyhe 

körömdystrophia 
p.P25L N N 

5. Moog (1999)(2) 
EBS gen-
nonDM 

- - p.P25L N N 

6. Irvine (2001)(1) EBS-loc + - p.P25L N N 

7. Hamada (2004) EBS-loc + - p.P25L N N 

8. Yasukawa (2005) EBS-loc + - p.P25L N N 

9. Hamada (2005) EBS-loc N - p.P25L N N 

10. Horigushi (2005) 
EBS gen-
nonDM 

N Kicsi lábköröm c.1649delG N N 

11. Pfendner (2005) EBS-loc + - p.P25L N N 

12. Pascucci (2006) 
EBS gen-
nonDM 

- - p.P25L N N 

13 Shurman (2006)(1) EBS-loc + 
Szájnyálkahártya 

érintettség 
p.P25L p.D197E, p.T198T - 

14. Shurman (2006)(2) EBS-loc + 
Enyhe 

körömdystrophia 
p.P25L - - 

15. Harel (2006) EBS-DM + - p.M119T* 
p.R79S, p.G80G, 

p.D197E, p.T198T, 
p.T387S 

p.N44S, 
p.Y63Y, 
p.L65L, 
p.T94A, 
p.N123N 

16 Arin (2010) N N N c.1649delG N N 

17 Arin (2010) N N N p.P25L N N 

18 Arin (2010) N N N p.P25L N N 

19 Arin (2010) N N N c.1117_1158dup N N 

20. Glász-Bóna A EBS-loc - 
diszkrét 

körömdystrophia 
p.P25L p.L117L, p.G138E, - 

N=nem ismert, PPK=palmoplantar keratoderma, félkövérre szedett hivatkozás 
munkacsoportunk eredménye 
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VI.2.1.2. EBS/2 

 Müller és munkatársai, majd késıbb kutatócsoportunk EBS-loc fenotípusban a 

KRT5 gén 170. kodon elsı pozíciójában igazolt missense mutációt (c.508G>A), mely  

p.E170K aminosav cserét eredményezett (Müller és mtsai 2006).  

A kodonban elsıként japán szerzık írtak le mutációt, szintén a kodon elsı pozíciójában 

(c.508G>C), ugyanazon aminosav cserét eredményezı, de  eltérı nukleotid változást 

(p.E170K).  A szerzık elsıként azonosítottak compound heterozigóta domináns 

missense (p.E170K) és recesszív missense (p.E418K) mutációs esetet EBS-ben 

(Yasukawa és mtsai 2002). 

Rugg és munkatársai szintén EBS-loc fenotípusban szenvedı családnál a 170. kodon 

második pozíciójában közölt le ugyanazon aminosav cserével járó missense mutációs 

eseményt (c.509A>G), p.E170K  (Rugg és mtsai  2007) (17. táblázat). 

 Annak ellenére, hogy a detektált mutációk a KRT5 konzervált hélix iniciációs 

motívumában helyezkednek el és savas oldalláncú glutaminsav cseréje történik bázikus 

oldalláncú lizinre, mégsem okoznak súlyos fenotípusos változást. Ez azzal 

magyarázható, hogy a mutációk a keratin struktúra kialakításában fontos szerepet játszó 

heptád ismétlıdésen kívül esnek, hiszen a KRT5 gén elsı α-helikális heptád kezdı 

aminosava („a”) a 172. pozícióban található hidrofób tulajdonságokkal rendelkezı 

izoleucin.  

 

VI.2.1.3. EBS/3 

A munkacsoportunk által azonosított (c.508G>A) p.I183V KRT5 gén 

szekvencia-eltérés egy korábban nem létezı új allélt, vagyis genotípust eredményezett, 

ami klinikailag az enyhe fenotípusú EBS-loc formában nyilvánult meg. Mivel a 

hidrofób izoleucin ugyancsak hidrofób valinra történı cseréje csak kismértékő változást 

okoz a fehérje szerkezetében a mutáció enyhe fenotípust eredményez.  

Az ugyanebben az aminosav pozícióban leírt másik mutációt (p. I183F), a 

fenotípusában nagyban különbözı EBS-DM kialakulásával kapcsolatban írták le 

(Pfendner és mtsai 2003, Pfendner és mtsai 2005), (17. táblázat). A fenotípusos eltérés 

egyik oka lehet, hogy az izoleucin-fenilalanin csere – a fenilalanin nagyobb térkitöltéső 

aromás győrőjének következtében – a fehérje szerkezetét, funkcióját markánsabban 
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befolyásolhatja. A fehérjék szintjén ez a különbség magyarázhatja a fenotípusok 

nagymértékő különbözıségét. 

 

VI.2.1.4. EBS/4 

Az EBS-loc család mutációanalízise során a KRT5 gén 2. exonjában egy új 

betegség-okozó mutációt (p.E190D) detektáltunk. A genetikai defektus a KRT5 heptád 

szerkezet „e” pozícióját érinti, ami a szuperhélix stabilitásában játszik szerepet. A 

klinikailag csak enyhe fokú bırtünetek megjelenése a cserében résztvevı aminosavak 

(glutaminsav � aszparaginsav) hasonló kémiai természetének tulajdonítható.  

Ugyanezen pozícióban az irodalomból már ismertté vált egy másik mutáció (p.E190K), 

amely szintén az EBS-loc fenotípust eredményezi (Müller és mtsai 2006) (17. táblázat). 

 

VI.2.1.5. EBS/5 

  Az 5. család esetében a 4. családéhoz nagyon közel találtuk a mutációt: a KRT5 

2. exonjában az 1A doménben, két nukleotidra az elızı mutációtól p.Q191P, ami 

hangsúlyozza a KRT5 gén 1A domén ezen régiójának fontosságát. Az EBS, gen-nonDM  

fenotípussal összefüggésbe hozható genetikai elváltozást korábban már egy japán 

munkacsoport is felismerte (Yasukawa és mtsai 2006), (17. táblázat).  

A poláris glutaminnak apoláris, győrős oldallánccal rendelkezı prolinra való 

cserélıdése jellegzetes konformáció módosulást okoz, ami a fehérjeszerkezet 

nagymértékő változásával járhat. Ez elfogadható magyarázatát kínálja a mutáció 

súlyosabb fenotípussal való társulásának. 

 

VI.2.1.6. EBS/6 

 Az EBS-loc fenotípusú család KRT5 gén mutációanalízise új heterozigóta 

missense mutáció (c.991C>G) fennállását igazolta, mely a szintetizálódó KRT5 

fehérjében p.R331G aminosav cserét eredményez. A 331-es kodonban már két másik 

mutációt (p.R331H, p.R331C) is leírtak korábban EBS-loc fenotípusokban (több, 

egymással nem rokon családnál). Ez az adott kodonnak az átlagosnál magasabb 

mutációs rátájára utalhat (Müller és mtsai 2006, Rugg és mtsai 1993, Rugg és mtsai 

2007) (17. táblázat). 
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A detektált genetikai defektusok enyhe fenotípusú megjelenésének magyarázatát a 

mutáció elhelyezkedésében kereshetjük, hiszen a KRT5 331-es kodonja a fehérje rövid, 

nem helikális L1-2 linker régiójában található, mely kívül esik a funkciójában fontos, 

konzervált protein szakaszon. Mivel ez a szakasz biztosítja az α-helikális rúd 

hajlékonyságát, ezért a hélix destabilizálását megszüntetı mutációk ugyancsak filament 

aggregációt és enyhe bırtünetek megjelenését eredményezik. (Letai és mtsai 1992, 

Hanukoglu és Fuchs 1983, Geisler és mtsai 1992, Steinert és mtsai 1993b). 

 

17. táblázat. Azonosított KRT5 gén mutációk referenciákkal 

Beteg Diagnózis 
KRT5 

domén 
Kodon cDNS Mutáció Referenciák 

 EBS-AR 
1A 

2B 

170 

418 

c.[508G>C;]+[=;125

2G>A] 

p.[Glu170Lys; 

=]+[=; Glu418Lys] 
Yasukawa 2002. 

 EBS-loc 1A 170 c.508G>A p.Glu170Lys Müller 2006. 

EBS/2 EBS-loc 1A 170 c.508G>A p.Glu170Lys Glász-Bóna 2009. 

 
EBS, gen-

nonDM 
1A 170 c.509A>G p.Glu170Gly Rugg 2007. 

 

 EBS-DM 1A 183 c.547A>T p.Ile183Phe Pfendner 2003. 

 EBS-DM 1A 183 c.547_549delATC p.Ile183del Pfendner 2005. 

 EBS-DM 1A 183 c.547A>T p.Ile183Phe Pfendner 2005. 

EBS/3 EBS-loc 1A 183 c.547A>G p.Ile183Val Glász-Bóna 2009. 

 

 EBS-loc 1A 190 c.568G>A p.Glu190Lys Müller 2006. 

EBS/4 EBS-loc 1A 190 c.570G>C p.Glu190Asp Glász-Bóna 2009. 

 

 

EBS, 

gen-

nonDM  

1A 191 c.572A>C p.Gln191Pro Yasukawa 2006. 

EBS/5 

EBS, 

gen-

nonDM  

1A 191 c.572A>C p.Gln191Pro Glász-Bóna 2009. 

 EBS-loc L1-2 331 c.991C>T p.Arg331Cys Rugg 1993. 

 EBS-loc L1-2 331 c.991C>T p.Arg331Cys Rugg 2007. 

EBS/6 EBS-loc L1-2 331 c.991C>G p.Arg331Gly Glász-Bóna 2009. 

 EBS-loc L1-2 331 c.992G>A p.Arg331His Müller 2006. 

A félkövérrel szedett hivatkozások munkacsoportunk eredményei. 
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VI.2.2. Azonosított KRT14 gén mutációk 

 

A Human Intermediate Filament legfrissebb adatbázisa szerint ez idáig több 

mint 70 különbözı KRT14 gén kóroki mutációt írtak le EBS betegségben (Cassidy és 

mtsai 2002). Megfigyelhetı, hogy elıfordulnak ismétlıdı mutációk. Kimutatták egy ún. 

hot spot régió meglétét, melyben a mutációk elıfordulása szignifikánsan magas: az 

EBS-DM esetek közel 50%-ért a KRT14 gén 125. kodonjában bekövetkezett mutációs 

esemény áll (Stephens 1993, Sybert és Stephens 1994). Elsısorban arginin-cisztein 

csere a jellemzı, de elıfordul arginin-szerin, arginin-hisztidin, arginin-glicin és arginin-

leucin szubsztitúció is (Coulombe és mtsai 1991, Morley és mtsai 2003, Chen és mtsai 

1995, Ołdak M és mtsai 2009). Az arginin-glicin változást munkacsoportunk elsıként 

azonosította (Csikós és mtsai 2003).  

A KRT5 génhez hasonlóan itt is megfigyelhetı, hogy az 1A hélixet szegélyezı, 

elsı két heptád és a 2B hélixet szegélyezı utolsó két heptád felépítésében szerepet 

játszó kodonokban bekövetkezett polaritás- és/vagy töltésváltozással járó aminosav 

cserék mindegyike súlyos fenotípust eredményez. Ebbıl arra lehet következtetni, hogy a 

gén ezen két része igen fontos szerepet tölt be a fehérje funkciójában (Rugg és Leigh 

2004, Irvine és McLean 2003). 

 Mivel az L2 régióban ez idáig csak egy-két kóroki mutációt detektáltak (Corden 

és mtsai 1998, Han és mtsai 2006), továbbá a 2A, L1 és farok régiókban még nem került 

közlésre fenotípust okozó mutáció, valószínő, hogy ezek a régiók kevésbé befolyásolják 

a fehérje funkcióját.  

Kutatócsoportunk 3 új (p.L136Q, p.E411K, p.I412N) és 1 ismert (p.R388C) 

mutációt azonosított a génben, tovább bıvítve ezzel a genetikai abnormalitással 

asszociált EBS esetek körét.  

 

VI.2.2.1. EBS/7 

Figyelmet érdemel, hogy kutatócsoportunk nemzetközileg elsıként azonosított 

kóroki mutációt a KRT14 gén 136-os kodonjában (pL136Q), amely az EBS-loc 

fenotípussal mutat összefüggést (18. táblázat). A detektált mutáció megváltoztatja az 

érintett aminosav polaritását (egy apoláros/hidrofób aminosav poláros/töltés nélküli 

aminosavvá alakul). A mutáció a KRT14 1A domén 3. heptád „d” pozicióját érinti, ami 
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azt sugallja, hogy ez a változás megváltoztatja a fehérje-fehérje kölcsönhatásokat, kóros 

fehérjeszerkezet kialakulást eredményez, és ez által okoz fenotípusbeli változást. 

 

VI.2.2.2. EBS/8 

Az általunk detektált KRT14 mutációt (c.1162C>T) p.R388C korábban már két 

kutatócsoport is azonosította EBS-loc fenotípusban (Chen és mtsai 1995, Rugg és mtsai 

2006). Ciubotaru és késıbb Abu Sa'd és munkatársai szintén a 388. kondonban, de 

annak második nukleotid pozíciójában (c.1163G>A) igazoltak missense mutációt, mely 

ugyanazon aminosav pozícióban eltérı aminosav cserét eredményezett (p. R388H). Ez 

klinikailag szintén az EBS-loc formában nyilvánult meg. (Ciubotaru és mtsai 2003, Abu 

Sa'd és mtsai 2006). Az Abu Sa'd és munkacsoportja által közölt eset érdekessége az, 

hogy elsıként azonosítottak nonsense (p.Q396X) és missense (p.R388H) mutációk 

együttes kombinációjaként okozott EBS fenotípust, tovább bıvítve így az EBS-t 

ismerten okozó pathogenetikus mechanizmusok spektrumát (18. táblázat).   

 

VI.2.2.3. EBS/9 

Az általunk azonosított KRT14 (p.E411K) EBS-DM mutációt korábban még 

nem írták le a nemzetközi irodalomban, viszont a gén ugyanezen aminosav pozíciójában 

két kutatócsoport által felismert eltérést (p.E411X, Glu411del) a nemzetközi 

irodalomban már betegségokozó mutációként tartják számon (Gu és mtsai 2002, Müller 

és mtsai 2006.)  

A három eset érdekessége, hogy a KRT14 ugyanazon kodonjában történı, három eltérı 

nukleotid változás az EBS három különbözı fenotípusával mutat összefüggést (18. 

táblázat).  

 Egy EBS, gen-nonDM fenotípust mutató családnál Gu és mtsai a KRT14 gén 

411-es aminosav kodonjában egy nonsense mutáció jelenlétét bizonyították (p.E411X), 

ami a normálisan jelenlévı glutaminsav helyett egy korai STOP kodon (GAG>TAG) 

kialakulását eredményezi. A mutáció következtében a KRT14 2B hélix 16 aminosavval 

rövidül és a teljes farok domén is hiányzik, ezért egy csonkolt, rövidebb és feltehetıen 

kóros funkciójú KRT14 fehérje képzıdik, ami ily módon már nem képes szabályos 

dimert alkotni a KRT5 fehérjével.  Ezzel magyarázható a mutáció súlyosabb fenotípust 

(EBS, gen-nonDM) okozó jellege.  
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Egy EBS-loc fenotípusú család érintett tagjainál Müller és mtsai a KRT14 

kódoló szekvenciájában, szintén a 411-es helyen egy három bázist érintı in-frame 

(c.1231_1233delGAG) deléciót igazoltak. A három nukleotid deléciója a 411-es 

pozícióban lévı glutaminsav elvesztését eredményezi, megtartva a leolvasási keretet, 

így nem alakul ki korai stop kodon. Csak az érintett szakasz információ tartalma 

változik, így a fehérje szintézise végbemegy, viszont egy aminosavval (glutaminsav) 

rövidebb, de mőködıképes keratin 14 fehérje képzıdik. Ez magyarázhatja a mutáció 

enyhébb fenotípusú (EBS-loc) betegségokozó szerepét.  

Az általunk azonosított EBS-DM  fenotípusos változást egy heterozigóta guanin 

(G) � adenin (A)  tranzíció (c.1231G>A) okozta, ami aminosav szinten a 411-es 

pozícióban a normálisan jelenlevı savas oldalláncú glutaminsav bázikus oldalláncú 

lizinre történı cseréjét eredményezi p.E411K. Az eredeti aminosavval ellentétes töltéső 

aminosav beépülése valószínőleg a géntermék nagymértékő sérülését eredményezi, ami 

súlyosabb fenotípus kialakulásához vezet. A KRT14 α-helikális 2B domén 411-es 

aminosava a konzervatív hélix terminációs heptád vég „g” pozíciójában található, ami 

stabilizálja a csavart-csavar struktúrát, így fontos szerepet tölthet be a keratin 

filamentum struktúra kialakításában.  

A „g” pozícióban bekövetkezett bármiféle aminosav cserével járó genetikai 

defektus megváltoztatja a fenotípust, de mint azt a három esetbıl is láthatjuk, a 

fenotípus súlyosságát nem csak a mutáció helye, hanem a mutáció típusa is 

nagymértékben befolyásolja.  

A fenotípusos megjelenés az alábbi változóktól függ: a mutáció helye, az 

aminosav csere típusa (természete), az öröklıdés módja, továbbá még mindig vannak 

olyan, kevésbé ismert genetikai változások, amelyek valószínőleg hatással lehetnek a 

fenotípusra. 

Családvizsgálattal bizonyítottuk, hogy a betegségokozó KRT14 gén mutáció, 

p.E411K a kísérleti személy esetében „de novo” formában alakult ki. Irodalmi adatok és 

saját megfigyelések alapján megállapítható, hogy a mutációk egy része de novo alakul 

ki, ezért negatív családi anamnézis nem zárja ki az EBS lehetıségét.  
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VI.2.2.4. EBS/10 

Figyelemreméltó, hogy a KRT14 gén 412. aminosav kodonjában 

kutatócsoportunk elsıként detektált mutációt p.Ile412Asn (18. táblázat). Apoláris 

oldalláncú aminosav (hidrofób) poláris oldalláncú aminosavvá (hidrofil) alakul. A 

változás szintén a KRT14 2B domént érinti, ami az eredeti aminosavval ellentétes 

sajátságú aminosav beépülését okozza. Valószínő, hogy a súlyosabb fenotípus (EBS-

DM) kialakítását a mutáció elhelyezkedése (a heptád „a” pozícióját érintı változás) és 

az aminosav tulajdonságában bekövetkezett drámai változás együttese eredményezi. Ez 

a tény azt sugallja, hogy ennek az aminosavnak a fehérje kialakulásában és feltehetıen 

az intermedier filamentum kapcsolódásában fontos szerepe lehet.  

 

18. táblázat. Azonosított KRT14 gén mutációk referenciákkal. 

Beteg Diagnózis 
KRT14 

domén 
Kodon cDNS Mutáció Referenciák 

EBS/7 EBS-loc 1A 136 c.407T>A p.Leu136Gln Glász-Bóna 2009. 

 

 EBS-loc 2B 388 c.1162C>T p.Arg388Cys Chen 1995. 

 EBS-loc 2B 388 c.1162C>T p.Arg388Cys Rugg 2007. 

EBS/8 EBS-loc 2B 388 c.1162C>T p.Arg388Cys Glász-Bóna 2009. 

 EBS-AR 2B 388 
c.[1163G>A; =]+[=; 

1186C>T] 

p.[Arg388His; 

=]+[=; Gln396X] 
Ciubotaru 2003. 

 EBS-loc 2B 388 c.1163G>A p.Arg388His Abu Sa'd 2006. 

 

 
EBS, gen-

nonDM 
2B 411 c.1231G>T p.Glu411X Gu 2002. 

 EBS-loc 2B 411 c.1231_1233delGAG p.Glu411del Müller 2006. 

EBS/9 EBS-DM 2B 411 c.1231G>A p.Glu411Lys Glász-Bóna 2009. 

 

EBS/10 EBS-DM 2B 412 c.1235T>A p.Ile412Asn Glász-Bóna 2009. 

A félkövérrel szedett hivatkozások munkacsoportunk eredményei. 
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A hazai betegekben talált mutációk eloszlását a KRT5 és KRT14 fehérjelánc mentén az 

54. ábra szemlélteti.  

 

 

54. ábra. Az általunk azonosított 10 kóroki mutáció pontos elhelyezkedése a 
keratin 5 és keratin 14 molekula mentén. A keratin 5 és keratin 14 fehérjék 
szerkezetének kétdimenziós modellje. Az új mutációkat piros az ismert mutációkat 
zöld felirat jelzi. A centrális α-helikális domén 4 szegmensre tagozódik: 1A, 1B, 2A, 
2B. Nem helikális domének: L1, L1-2, L2. Hélix iniciációs- (HIP) és hélix terminációs 
peptidek (HTP). A C-terminális és az N-terminális domének részei a hélix határoló 
peptidek: E1, V1, H1 és H2, V2, E2.  
 

 

VI.2.3. Azonosított KRT5 és KRT14 gén polimorfizmusok 

 

A KRT5 és KRT14 gének mutációanalízise során külön figyelmet fordítottunk a 

betegségokozó mutációk azonosításán kívül a polimorfizmusok detektálására. Ezeknek 

ugyan nincs jelentıségük a betegség klinikai manifesztációjában (hiszen ezek az 

egészséges populációban is kimutatható variánsok), meglétük azonban kiegészítı 

információt jelenthet az elemzık számára, valamint ezen adatok tovább bıvítik az SNP 

adatbázisokat. Az általunk vizsgált betegek és egészséges családtagjaik vizsgálata során 

számos esetben találkoztunk nemcsak heterozigóta, de homozigóta formában is 

megjelenı polimorfizmusokkal (15. táblázat). 

A KRT5 génben 5 polimorfizmust elsıként azonosított kutatócsoportunk 

(c.156C>A/p.A52A; c.351C>T/p.L117L, c.513G>A/p.Q171Q; c.630T>C/p.T210T; 

c.382G>C/p.G128R).  
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A KRT5 génben detektált aminosav cserével járó nukleotid változást 

c.413G>A/p.G138E és  a KRT14 génben detektált aminosav cserét nem eredményezı 

nukleotid változást c.369T>C/p.N123N korábban több kutatócsoport is leközölte 

(Stacey és mtsai 2009, Udayakumar és mtsai 2009, Coulombe és mtsai 1991, 

Hovnanian és mtsai 1993, Sorensen és mtsai 1999, Csikós és mtsai 2004, Titeux és 

mtsai 2006, Hare és mtsai 2006, Yuan H és mtsai 2008). Eredményeink tovább 

hangsúlyozzák a KRT14 gén ezen allélváltozatainak gyakori elıfordulását. 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 
 
 

• Vizsgálataink rámutattak arra, hogy az EBS diagnózának felállításához 

elengedhetetlen a mutációanalízis szempontjából nehezen kezelhetı KRT14 

pszeudogén megbízható kiiktatása, amit elemzık mindeddig a genetikai analízis 

során kiegészítı, pszeudogén elimináló lépés(ek) közbeiktatásával, 

leggyakrabban restrikciós enzimhasítással végezték. 10 kontroll DNS-en végzett 

kísérleti eredményeink igazolták, hogy az eddig alkalmazott restrikciós 

enzimhasítás önmagában nem megbízható módszer a pszeudogének biztonságos 

eltávolítására.  Munkánk során ezért egy új módszert alkalmaztunk a KRT14 gén 

és pszeudogén hatékony és gyors elválasztására. A KRT14 pszeudogén 

elkülönítésére, a KRT14 mutációinak analízisekor olyan allél-specifikus 

amplifikációt dolgoztunk ki, mely hozzájárul az EBS betegek diagnózisának 

biztonságos, pontos felállításához, amely által nemcsak a betegek, hanem a 

tünetes és tünetmentes családtagjaik is könnyen, gyorsan és egyszerően 

vizsgálhatóak. Az általunk bevezetett pszeudogén mentes KRT14 

mutációanalízis a már meglévı elimináló módszerekhez képest egyszerőbb 

kivitelő és gazdaságosabb. Az eljárás nagy elınye, hogy a mintavétel kevésbé 

invazív módon történik.  Eredményeink arra utalnak, hogy az allél-specifikus 

primerek alkalmazása új, megbízható lehetıséget kínál az elemzık számára a 

KRT14 pszeudogén hatékony, gyors kizárására, megkönnyítve ezzel a KRT14 

mutációanalízist. Egyszerőségénél fogva  kiterjedt populációkon végzett 

tanulmányok elvégzését teszi lehetıvé.  

 

• A kutatócsoportunk által bevezetett KRT14 pszeudogén elimináló módszerrel 6 

új mutációt, 4 ismert mutációt és 8 polimorfizmust detektáltunk a KRT5 és 

KRT14 génben. Az irodalomban már korábban leközölt és általunk is azonosított 

KRT5 és KRT14 mutációk a nemzetközi tapasztalatokat megerısítve azt 

sugallják, hogy ezen kóroki mutációk igen fontos szerepet töltenek be az EBS 

pathomechanizmusában. Az általunk újonnan leírt 6 missense mutáció bekerült 

különbözı mutációs adatbázisokba, bıvítve azok információtartalmát, továbbá 
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eredményeink szélesítik ismereteinket a fehérje szerkezet-funkció 

összefüggéseinek pontosabb feltárására. 

 

• Minden feltételezett új mutáció esetén ellenıriztük a nukleotid változás 

elıfordulási frekvenciáját 100 nem rokon, egészséges kontroll személy 

vizsgálatával. Mivel minden egyes genetikai defektus csak a betegekben fordult 

elı, az eredmény megerısítette a mutáció kóroki szerepét és kizárta a 

polimorfizmus lehetıségét. 

 

• A betegek és azok tünetes és tünetmentes családtagjaik genetikai vizsgálata 

során detektált polimorifzmusok allél frekvencia kiszámításához 100 nem rokon, 

egészséges egyéntıl származó DNS mintát (200 kromoszómát) szőrtünk le a 

magyar populációban. Eredményeinkbıl megállapítható, hogy az azonosított 

polimorfizmusok mindegyike gyakori variánsnak tekinthetı Magyarországon.  

 
• Az általunk azonosított genetikai eltérések egyedülálló mutációs spektrumot 

tartalmaznak, mely hazai specifikumok hozzájárulnak az EBS hátterében álló 

pathomechanizmusok pontosabb megismeréséhez, a különbözı genotípus-

fenotípus összefüggések mélyebb megértéséhez. A klinikai kép és a háttérben 

álló mutációk között egyértelmő genotípus-fenotípus összefüggést találtunk.  

 

• A genetikai vizsgálatok egyéni eredményei diagnosztikai értékőek, melyek 

segítik a klinikai tünetek alapján vélelmezett diagnózis pontos felállítását, az 

érintett családok genetikai tanácsadását, továbbá prevencióként lehetıséget 

adnak arra, hogy a súlyosabb korformák esetében a betegség családon belüli 

ismétlıdése megelızhetı legyen. A diagnosztizált betegség-okozó mutációk 

ismeretében az érintett családokban lehetıség van családszőrést végezni, ami 

által gyorsan, egyszerően és megbízhatóan tudunk az öröklıdés és a betegség 

státuszáról információval szolgálni. Eredményeink remélhetıleg hozzájárulnak 

majd a modern gyógyító orvostudomány egyik legújabb módszerének, a 

génterápiás eszközök hatékony kifejlesztéséhez és egyénre szabott 

alkalmazásához. 
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Az epidermolysis bullosa simplex (EBS) az öröklıdı hólyagképzıdéssel járó kórképek 

csoportjába tartozik melyet, mechanikai traumát követıen fellépı bazális keratinociták 

lízise jellemez. A bazális hólyagképzıdéssel járó EBS formákban a bırtünetek 

hegesedés nélkül gyógyulnak. A bazális EBS három fı altípusa az EBS lokalizált (EBS-

loc), az EBS Dowling-Meara (EBS-DM) és az EBS más generalizált, nem Dowling-

Meara (EBS, gen-nonDM). A bazális EBS igen ritka elıfordulású formája közé tartozik 

az epidermolysis bullosa simplex-mottled pigmentációval (EBS-MP), amit a 

hólyagképzıdés mellett a törzsön és a végtagokon nagy kiterjedésben jelentkezı 

jellegzetes retikuláris hiperpigmentáció jellemez. Az EBS genetikai háttere tisztázott. 

Az e csoportba tartozó kórképek kialakulásában túlnyomórészt a bazális 

hámsejtrétegben expresszálódó KRT5 vagy KRT14 gének mutációinak kóroki szerepe 

áll. Ezen genodermatózisok PCR alapú vizsgálatát a betegség diagnosztikájában 

rutinszerően végezzük. A humán genomban a funkcionális KRT14 mellett annak egy 

teljes és egy részleges pszeudogénje is megtalálható. A KRT5-nek a KRT14-el 

ellentétben nincs pszeudogénje. A magyar EBS családok KRT14 gén 

mutációanalíziséhez egy egyszerő, allél specifkus módszert dolgoztunk ki, melynek 

segítségével hatékonyan kizárható a pszeudogén szekvencia eredető kontamináció. Az 

általunk bevezetett pszeudogén mentes KRT14 mutációanalízis a már meglévı elimináló 

módszerekhez képest egyszerőbb kivitelő, gyorsabb, pontosabb, gazdaságosabb, 

robosztusabb és olcsóbb. A módszer új és ismert mutációk azonosítását tette lehetıvé: 6 

új mutációt, 4 ismert mutációt és 8 polimorfizmust detektáltunk 10 EBS család analízise 

során.  Kutatócsoportunk 3 új (p.I183V, p.E190D, p.R331G) KRT5, valamint 3 új 

(p.L136Q, p.E411K, p.I412N) KRT14 missense mutációt azonosított. A detektált új 

mutációk közül 2 a súlyos Dowling-Meara (EBS-DM), 4 az enyhébb lokalizált (EBS-

loc) fenotípussal mutatott összefüggést.  

Az EBS-MP egy igen ritka elıfordulású genodermatosis, amelybıl eddig összesen 20 

eset ismeretes a világon – közülük 13 eset Európából. A jelen tanulmány beszámol az 

elsı magyar EBS-MP család mutációanalízisérıl.  

Összefoglalva, az EBS KRT14 gén mutációanalíziséhez egy olyan új módszert 

dolgoztunk ki, amellyel egyszerően, gyorsan és hatékonyan kizárható a KRT14 

pszeudogén szekvencia.  Továbbá az általunk újonnan leírt mutációk további 

információval szolgálnak az EBS genotípus-fenotípus korreláció megismeréséhez, 

segítik a genetikai tanácsadást, és feltehetıen hozzájárulnak majd a génterápiás 

módszerek egyénre szabott alkalmazásához. 
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Epidermolysis bullosa simplex (EBS) belongs to the most common subtype of 

hereditary bullous disorders characterized by lysis of the basal keratinocytes due to mild 

mechanical trauma. In the basal forms of EBS, the blisters heal without scaring. The 

most frequently occurring types of the basal form of EBS are the localized EBS (EBS-

loc), EBS Dowling-Meara (EBS-DM) and other generalized EBS (EBS, gen-nonDM). 

EBS with mottled pigmentation (EBS-MP) is a rare variant basal form of EBS. It is 

characterized by mild intraepidermal blistering associated with progressive reticular 

hyperpigmentation on the trunk and extremities. EBS patients are known to carry 

defects in either the keratin genes KRT5 or KRT14 expressed mostly in the basal layer 

of the epidermis. Methods for mutation analysis in the disease have been used routinely. 

The presence of a partially and a completely inactive KRT14 pseudogene in the human 

genome. Contrary to KRT14, KRT5 has no identified pseudogene.  To examine KRT14 

mutations in Hungarian families with EBS we developed a simple allele-specific 

method to study the KRT14 gene excluding pseudogene sequence contamination. In 

conclusion, this method made the molecular analysis of EBS DNA in the routine 

laboratory easier, faster, more precise, more economic, more robust and more cost-

effective. Using this approach we were able to identify 6 novel and 4 previously 

described mutations as well as 8 polymorphisms. 3 novel (p.I183V, p.E190D, p.R331G) 

missense mutations were verified in the KRT5 and 3 novel (p.L136Q, p.E411K, 

p.I412N) in the KRT14. Out of the EBS families carrying new mutations 2 had the 

Dowling-Meara and 4 localised phenotype.  

A limited number of EBS-MP cases - to date twenty unrelated families - published from 

all over the world including thirteen reports from Europe. We present herein the first 

reported case from Hungary.  

In summary, we could validate a new and easy way of KRT14 mutation analysis 

strategy in EBS which efficiently excludes the KRT14 pseudogene. Furthermore, the 

described new mutations provide further evidence of phenotype-genotype correlations 

in EBS, should be helpful for genetic counselling and may pave the way for gene 

therapy.
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