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BEVEZETÉS 

 

A veleszületett többszörös hypophysis hormon-hiány (MPHD) leggyakoribb 

klinikai tünete a növekedési hormon (GH) elégtelen szekréciója miatt 

kialakuló alacsonynövés, amelyhez a hypopituitarismus egyéb tünetei 

társulnak. A betegek kezelésére hazánkban 1977 óta állnak rendelkezésre 

országosan szervezett keretek között humán növekedési hormon 

készítmények, amelyek a társuló hypophysis hormon-hiánynak megfelelő 

hormonpótló kezeléssel kiegészítve hatékonyan alkalmazhatók a betegség 

tüneteinek megszűntetésére vagy enyhítésére.  

A hypophysis fejlődésével és a különböző hypophysis hormonokat 

termelő sejtek differenciálódásával foglalkozó alapkutatások az elmúlt 

mintegy 10 évben olyan új sejtszintű szabályozó folyamatokat tártak fel, 

amelyek veleszületett zavara közvetlen oki tényezőt jelent az MPHD 

kialakulásában. A kutatásokkal egyértelműen bizonyították, hogy a 

hypophysis organogenezis különböző szakaszait és a különböző 

hormontermelő képességű sejtvonalak differenciálódását különböző 

hypophysis transzkripciós faktorok szabályozzák, és ezeket a szabályozó 

fehérjéket kódoló gének csírasejtes defektusa az adott gén működés-kiesését 

tükröző fenotípussal járó MPHD-t okoz. A betegség-okozó gén mutációkkal 

kapcsolatos klinikai megfigyelések ugyanakkor rávilágítottak arra is, hogy a 

hypophysis transzkripciós faktorok egy részének defektusa a hypophysisen 

kívül más szervek fejlődésének és működésének zavarával járhat. Ennek 

egyik különösen érdekes aspektusa a test bal/jobb aszimmetriájának 

szabályozása, amelyben – állatmodelleken szerzett megfigyelések alapján – 

egy hypophysis transzkripciós faktornak, a ”paired like homeodomain 

transzkripciós faktor 2” (PITX2)-nek is szerepe lehet. 
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Munkám első részében GH-hiányban szenvedő gyermekekben a 

hazánkban elsőként rendelkezésre álló humán GH-készítmény 

alkalmazásával nyert hosszútávú eredményeket elemzem. Ezt követően 

beszámolok azokról a vizsgálatokról, amelyek az európai népességben 

leggyakoribb, de a különböző európai országokban jelentősen eltérő két 

hypophysis transzkripciós faktort kódoló gén mutációinak elemzésével 

foglalkoznak (”prophet of Pit1” transzkripciós faktor, PROP1 gén; ”POU 

domain, class 1, transzkripciós faktor 1”, POU1F1 gén). Végül ismertetem 

egy MPHD-ban és situs inversus totalisban szenvedő betegben a PROP1, 

POU1F1 és PITX2 gének összes kódoló exonjának mutáció-analízisével 

nyert eredményeket, mely géneket situs inversus totalissal társuló MPHD-

ban a nemzetközi irodalomban korábban még nem vizsgálták.                         

 A hypophysis hormon-hiányban szenvedő betegek klinikai, 

hormonlaboratóriumi és egyéb adatainak feldolgozását önállóan végeztem. 

A molekuláris biológiai vizsgálatok alap módszereit a II sz. Belgyógyászati 

Klinika molekuláris biológiai laboratóriumában sajátítottam el. A vizsgált 

gének mutációelemzését a II. sz. Belgyógyászati Klinika molekuláris 

biológiai laboratóriumában dolgozó munkatársak közreműködésével, segítő 

irányításával végeztem. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 
 

Célkitűzéseimet az alábbi 5 pontban fogalmaztam meg: 

1. GH-hiányban szenvedő gyermekek kezelésére hazánkban 1977 

óta állnak rendelkezésre országosan szervezett keretek között 

humán GH- készítmények. A kezelés kezdeti tapasztalatainak 

felmérésére célul tűztem ki idiopathiás GH-hiányban szenvedő 
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gyermekekben az elsőként rendelkezésre álló GH- készítmény 

(Grorm) alkalmazásával nyert eredmények elemzését.  

 

2. MPHD-ban szenvedő betegekben a PROP1 gén mutációk 

betegség-okozó szerepéről az első nemzetközi közlemény 

1998-ban jelent meg, a génmutációk gyakoriságát felmérő 

későbbi vizsgálatok azonban jelentősen különböző 

gyakoriságot jeleztek. Ezért munkámban célul tűztem ki 

veleszületett MPHD-s hazai betegek körében a PROP1 gén 

mutációk gyakoriságának és spektrumának meghatározását. 

 

3. Veleszületett MPHD-s betegek klinikai, hormon-laboratóriumi 

és genetikai vizsgálatainak eredményeinek elemzésével választ 

kerestem arra a kérdésre, hogy a betegség-okozó PROP1 gén 

mutációt hordozó hypophysis hormon-hiányos betegek klinikai 

és/vagy hormon-laboratóriumi paraméterei különböznek-e a 

PROP1 gén mutációt nem hordozó hypophysis hormon-hiányos 

betegek paramétereitől. Célul tűztem ki továbbá betegség-

okozó PROP1 gén mutációt hordozó MPHD-s betegekben a 

mutációk típusa és a klinikai és/vagy hormon-laboratóriuni 

eltérések közötti lehetséges összefüggések elemzését.  

 

4. Nemzetközi irodalmi adatok szerint veleszületett MPHD-s 

betegekben a PROP1 gén mutációknál lényegesen ritkább 

POU1F1 gén mutációk a gén meghatározott szakaszán 

(mutációs ”hot spot”) találhatók. Munkámban választ kívántam 

kapni arra a kérdésre, hogy többszörös MPHD-s hazai 
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betegekben a POU1F1 gén leggyakoribb mutációs helyén 

előfordulnak-e betegség-okozó mutációk.  

 

5. A PITX2 gén a hypophysis hormon-termelő sejtjei fejlődésének 

és működésének szabályozásán kívül állatmodellekben a 

szervezet bal/jobb aszimmetriájának kialakításában is szerepet 

játszik. Munkámban egy veleszületett MPHD-ban és situs 

inversus totalisban szenvedő betegben a PROP1,  POU1F1 és 

PITX2 gének vizsgálatával a veleszületett MPHD és a situs 

inversus totalis közös genetikai hátterének lehetőségét 

kívántam tanulmányozni.  

 

BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 
 

Betegek 

GH-hiányos gyermekekben az epiphysis fúgák záródását megelőzően 

alkalmazott tartós GH-kezelés hatékonyságának felmérésére három hazai 

gyermekendokrinológiai centrum  részvételével 14 GH-pótló kezelésben 

részesülő hypopituiter beteg adatát dolgoztam fel. A betegek 7 évnél 

hosszabb ideig részesültek Grorm kezelésben (emberi hypophysisből 

extrahált növekedési hormon készítmény, Serono). A kezelés 

megkezdésekor a betegek átlagos életkora 8 év, a Grorm kezelés átlagos 

időtartama 9,2 év volt.  

A hypophysis transzkripciós faktorokat kódoló gének mutációit 32 

családból származó 35 MPHD-ban szenvedő betegben (13 lány/nő; 22 

fiú/férfi) vizsgáltam. A betegeket hét gyermek, illetve felnőtt 

endokrinológiai centrum közreműködésével 3 év alatt vontam be a 

vizsgálatba. A betegek vizsgálatba bevonását előre rögzített feltételekhez 
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kötöttem, amelyek az alábbiak voltak: (1) endokrinológiai vizsgálatokkal 

egyértelműen igazolt GH-hiány, amelyhez legalább még egy hypophysis 

mellső lebeny hormon hiánya társult; (2) az MPHD gyermekkorban 

kezdődött és (3) hátterében ismert okot (szülési sérülés, perinatális hypoxia; 

koponyatrauma; intracranialis tumor, sella-tájéki és/vagy hypothalamus 

tumor) nem lehetett igazolni. A betegek szülei között vérrokonság nem 

fordult elő. A GH-hiány diagnózisának megállapításakor, illetve a GH-pótló 

kezelés kezdetekor a betegek átlagos életkora 7,7±3,6 év volt. A 

molekuláris biológiai vizsgálatok végzésekor a betegek átlagos életkora 

21,8±9,3 év volt. 

A molekuláris biológiai vizsgálatokba bevont 35 MPHD-s betegen 

kívül, egy MPHD-s betegben a klinikai vizsgálatok situs inversus totalist 

igazoltak. 

 

Anthropometriai vizsgálatok 

A születési súly és hossz, a perinatális anamnézis és a szülők 

testmagasságának adatait a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból 

gyűjtöttem össze. A testmagasság adatokat a kor- és nem-specifikus 

magyarországi referencia adatok alapján értékeltem, az eltérést standard 

deviációs értékben fejeztem ki. A csontkor meghatározása a nem domináns 

oldali csukló/kéz rtg felvétel alapján történt.  

 

Hormonvizsgálatok és dinamikus tesztek 

A hypophysis mellső lebeny működését bazális szérum hormonszintek és 

standard dinamikus tesztek eredményei alapján értékeltem. Gyermekkorban 

a GH-termelő kapacitás meghatározása két különböző standard dinamikus 

(stimulációs) teszt eredményére alapult.  
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Radiológiai vizsgálatok 

A hypothalamus-hypophysis régió morfológiájára vonatkozó adatokat a 

betegek sella-tájéki régiójáról készült rtg, komputer tomográfia (CT) és 

mágneses rezonancia (MRI) vizsgálatoktól rögzített radiológiai vélemény 

alapján retrospektív módon elemeztem. A radiológiai lelet tartalmazta a 

középvonali struktúrák leírását, az intracraniális, illetve intraselláris 

térfoglaló folyamatra utaló jeleket, a  hypophysis állományának méretét, 

homogenitását, a hypophysis hypoplasia vagy hyperplasia jelenlétét és a 

neurohypophysis elhelyezkedését (normális vagy ectopiás 

neurohypophysis). 

A situs inversus totalissal társult MPHD-ban szenvedő betegnél 

anatómiai és funkcionális MRI vizsgálat elvégzésére is sor került.  

 

Immuncitokémiai vizsgálatok 

A situs inversus totalishoz társult MPHD-ban szenvedő betegnél 

transznasalis kefebiopsziával a nasopharynx epithel sejtek csillóinak 

motilitását fénymikroszkóp segítségével vizsgáltuk. Az epithelsejtek 

DNAH5 külső dynein fehérje  immunhisztokémiai vizsgálatát nyúlban 

előállított DNAH5-ellenes antitest felhasználásával Dr. Heymut Omran 

professzor kutatólaboratóriumában (Freiburg) végezték.    

 

Molekuláris biológiai vizsgálatok 

A hypophysis transzkripciós faktorokat kódoló gének (PROP1, POU1F1, 

PITX2) mutáció analízise a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati 

Klinika Molekuláris Genetikai Laboratóriumában történt. 

A genomiális DNS izolálását EDTA-val alvadásgátolt teljes 

perifériás vérből a kereskedelemben forgalmazott kit-ek segítségével 

végeztük. A DNS mintákat a PCR reakcióig -20 ˚C-on tároltuk. A 
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genomiális DNS-ből a vizsgált hypophysis transzkripciós faktor gének 

exonjait polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifikáltuk. A PROP1 és 

POU1F1 gének amplifikálásához az irodalomban közölt szekvenciájú 

oligonukleotid primer-párokat használtunk, míg a PITX2 gén vizsgálatához 

a primereket Primer3 programmal terveztünk. A primer-párok alkalmasak 

voltak a vizsgált exonon kívül az exon közeli intronikus szakaszokon 

előforduló mutációk detektálására.  

A PCR amplifikációt követően a vizsgált exonok nukleotid 

szekvenciáit DNS szekvenáló készülék segítségével határoztuk meg (ABI 

Prism 310 kapilláris DNS szekvenáló vagy LiCOR IR2 DNS-szekvenáló 

készülék). A szekvenálást mind forward, mind reverse irányban elvégeztük.  

 

EREDMÉNYEK 

 

A GH-hiányos gyermekek az epiphysis fúgák záródását megelőzően heti 3-

4 alkalommal, 6-18 NE/hét adagban intramuscularis injekció formájában 

kapták a GH-készítményt. A kezelés megkezdésekor a növekedési 

retardáció átlaga -3,85 SDS, a hosszkor lemaradás a csontkorhoz képest 

átlagosan -1,5 év volt. A Grorm kezelés átlagos időtartama 9,2 év volt. 

Megállapítottam, hogy a tartós, 7 évnél hosszabb GH-pótló kezelés hatására 

a betegek átlagos testmagassága a hazai kor és nem specifikus adatok 

szerinti normális tartományba került (-1 SDS). Ez a kedvező hatás 

megegyezik a nemzetközi irodalomban közölt adatokkal. A betegek 

dokumentációinak elemzésekor a kezeléssel összefüggésben mellékhatást 

nem találtam.  

A PROP1 gén mutációt 35 MPHD-s betegben vizsgáltam, akik 

közül 15 betegben (43%) találtam betegség-okozó mutációt. A 15 betegből 
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10 betegben a mutáció homozygota formában fordult elő; 4 betegben a 2. 

exon 301-302delGA mutációját, ugyancsak 4 betegben a 2. exon 150delA 

mutációját, egy betegben a 2. exon Arg73Cys (217C>T) mutációját, egy 

betegben a 3. exon Phe117Ile (349T>A) mutációját észleltem. További 5 

betegben a  PROP1 gén  szekvencia analízise során két, egymástól eltérő 

mutációt igazoltam. Ezekben az esetekben a szülői vérmintákból is 

elvégeztem a PROP1 gén kódoló exonjainak molekuláris genetikai 

vizsgálatát annak tisztázására, hogy a két különböző mutáció ugyanazon 

allélen, vagy a két allélen külön-külön fordul-e elő. Az eredmények mind az 

5 betegben a PROP1 gén compound heterozygota mutációját bizonyították; 

3 betegben 150delA és 301-302delGA mutációt, egy betegben 150delA és 

Phe117Ile (349T>A) mutációt és egy betegben Arg99Stop (296C>T/301-

302delGA mutációt találtam. A különböző mutációk gyakoriságának 

összesítése alapján a vizsgált betegekben a mutáns allélok 80%-át a 

150delA és 301-302delGA mutációkat tartalmazó allélek tették ki.  

A PROP1 gén mutációkon kívül az 1. exonon 6 betegben 

heterozygota és 4 betegben homozygota aminosav cserével nem járó 

Ala9Ala (27T>>>>C) polimorfizmust mutattam ki. A 2. exonon nem találtam 

polimorfizmust. A 3. exonon egy betegben homozygota, 8 betegben pedig 

heterozygota formában észleltem Ala142Thr (424G>A) polimorfizmust 

A PROP1 gén molekuláris genetikai vizsgálatának eredménye 

alapján a betegeket két csoportba osztottam. Az egyik csoportba azok a 

betegek tartoztak, akiknél a PROP1 gén betegség-okozó homozygota vagy 

compound heterozygota mutációját találtam (15 beteg), a másik csoportba 

pedig azok, akiknél nem találtam PROP1 gén mutációt (20 beteg). A két 

csoport klinikai adatainak összehasonlításakor megállapítottam, hogy a 

PROP1 gén mutációt hordozó betegekben a GH-szekréció zavarát korábbi 
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életkorban diagnosztizálták, mint a mutációt nem hordozó betegekben. 

(6,3±1,6 és 8,9±4,4 év, p<0,05), de a GH-hiány diagnózisának 

megállapításakor a növekedés elmaradás mértékében a két csoport között 

nem volt szignifikáns különbség. A GH-hiányhoz társuló TSH, LH, FSH és 

ACTH hiány megjelenésének időpontjában sem találtam szignifikáns 

különbséget a két betegcsoport között. A PROP1 gén mutációt hordozó 

csoportban 3 betegben, a mutációt nem hordozó csoportban 6 betegben a 

GH-hiányhoz ACTH-hiány is társult. A TSH-hiány mindkét csoportban már 

korai életkorban jelentkezett; a PROP1 gén mutációt hordozó betegek 

mindegyikénél, míg a mutációt nem hordozó csoportban a betegek 

többségénél a TSH-hiányt már a GH-hiány diagnózisának időpontjában 

kimutatták. Az LH- és FSH- hiányt mindkét csoportban a várható 

pubertáskor után igazolták.  A vizsgálat időpontjában a két csoportból 

egyaránt 11 beteg tartozott a pubertas utáni életkorba és ezek közül a 

betegek közül egyetlen betegben sem jelentkezett spontán pubertás.  

A PROP1 gén mutáció-hordozó betegek közül egy betegben az 

MRI vizsgálat az adenohypophysis átmeneti megnagyobbodását jelezte, A 

többi PROP1 gén-mutációt hordozó és nem hordozó betegben az agyalapi 

mirigy morfológiailag épnek vagy hypoplasiásnak bizonyult. PROP1 gén-

mutációt hordozó betegben a hypophysis hátsó lebeny lokalizációja minden 

esetben normális volt, míg a mutációt nem hordozó betegek közül 7 

betegben ectopias hátsó lebeny ábrázolódott. 

A vizsgálatba bevont 35 beteg közül 15 betegben, akiknél a 

PROP1 gén három kódoló exonjának DNS analízise során betegség-okozó 

mutációt igazolni nem tudtam, a molekuláris genetikai vizsgálatokat a 

POU1F1 gén 6. exon DNS analízisével egészítettem ki. A vizsgálattal 

egyetlen esetben sem tudtam betegséget okozó mutációt kimutatni. 
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Az MPHD-ban és situs inversus totalisban szenvedő betegben a 

nem kielégítően kezelt hypophysis elégtelenség jellegzetes képét észleltem. 

Dysmorphiás jeleket nem találtam. A fizikális vizsgálat, elektrokardiogram, 

echokardiografiás vizsgálat, mellkas röntgen, hasi ultrahang, bárium 

kontrasztanyagos enterográfia és gasztroszkópia a situs inversus totalis 

diagnózisát megerősítette. A beteg jobbkezes volt. A koponya MRI 

vizsgálat hypophysis mellső lebeny hypoplasiát és ectopiás hátsó lebenyt 

mutatott ki, agyi strukturális eltérést nem talált. A funkcionális MRI 

vizsgálat a beszéd és beszédértés során a baloldali agyfélteke aktiválódását 

igazolta. A betegtől transznasalis kefebiopsziával nyert nasalis epithel sejtek 

csillóinak fénymikroszkópos vizsgálata megfelelő csillómozgást igazolt. A 

DNAH5 antitesttel végzett immunhisztokémiai vizsgálat az epithel sejtek 

csillóiban DNAH5 fehérje jelenlétét mutatta ki. A PROP1 gén 3 kódoló 

exonjának analízise során az 1. exonon aminosavcserét nem okozó 

heterozygota 27T>>>>C polimorfizmust (Ala9Ala) találtam, de betegség-okozó 

mutációt nem tudtam kimutatni. A POU1F1 gén 1-6 exonjának és a PITX2 

gén 4-7 exonjának nukleotid-szekvencia analízisével betegség-okozó 

mutáció, vagy polimorfizmus jelenlétét nem tudtam igazolni.  

 

KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Hypophysis hormonhiányban szenvedő betegek klinikai adatainak 

elemzésével és a betegek vérmintáiban három hypophysis transzkripciós 

faktor gén (PROP1,  POU1F1 és PITX2) mutációinak vizsgálatával 

foglalkozó munkám legjelentősebb megállapításait és az eredményekből 

levonható legfontosabb következtetéseket az alábbi pontokban foglalom 

össze. 
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1. Megállapítottam, hogy a GH-hiányban szenvedő gyermekek 

kezelésére országosan szervezett keretek között elsőként 

rendelkezésre álló humán GH-készítmény (Grorm) tartós, 7 

évnél hosszabb alkalmazását követően a betegek átlagos 

testmagassága a hazai kor és nem specifikus adatok szerinti 

normális tartományba került. A készítményt később 

rekombináns géntechnológiával előállított  humán GH-

készítmények váltották fel, amelyek alkalmazásakor az elsőként 

bevezetett humán GH-készítménnyel szerzett hosszútávú 

tapasztalatokat használtam fel. 

 

2. Veleszületett MPHD-ban szenvedő betegekben a betegség-

okozó PROP1 gén mutációk szűrésére klinikai feltételrendszert 

dolgoztam ki, amelynek alapján 7 gyermek, illetve felnőtt 

endokrinológiai centrum közreműködésével 3 év alatt 32 

családból 35 veleszületett MPHD-s beteget vontam be a 

vizsgálatba. Megállapítottam, hogy az általam kidolgozott 

feltételrendszer alkalmazása esetén a PROP1 gén kódoló 

exonjainak mutáció-vizsgálata hazai MPHD-s betegekben 

kiemelkedően hatékony módszer az MPHD örökletes formáinak 

kimutatására. A vizsgált 35 MPHD-s beteg közül 15 betegben 

(43%) észlelt mutációkat (10 homozygota és 5 compound 

heterozygota) a nemzetközi irodalomban betegség-okozó 

mutációként  tartják számon, a szakirodalomban nem közölt új 

mutációt nem találtam. Megállapítottam, hogy a mutáns allélok 

több, mint 80 %-át a 150delA és 301-302delGA mutációkat 

tartalmazó allélek tették ki. Ezek az eredmények hazai MPHD-s 

betegekben a PROP1 gén mutációs ”hot spot”-jának 
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kiemelkedő jelentőségét bizonyítják és egyben lehetőséget 

nyújtanak az érintett betegekben a PROP1 gén mutáció-szűrés 

racionális és költség-hatékony stratégiájának kidolgozására. 

Eredményeim alapján hazai MPHD-s betegekben a PROP1 gén 

kódoló exonjainak mutáció-analízise során elsőként a 150delA 

és 301-302delGA mutációs helyeket tartalmazó génszakaszok 

vizsgálatát javaslom.  

 

3. PROP1 gén mutációt hordozó és nem hordozó veleszületett 

MPHD-ban szenvedő beteg-csoportok klinikai és hormon-

laboratóriumi adatainak összehasonlításával megállapítottam, 

hogy a PROP1 gén mutációt hordozó betegekben a GH-

szekréció zavarát szignifikánsan korábbi életkorban 

diagnosztizálták, mint a mutációt nem hordozó betegekben, 

azonban a GH-hiány diagnózisának megállapításakor a 

növekedés elmaradás mértékében, vagy a GH-hiányhoz társuló 

TSH, LH, FSH és ACTH hiány megjelenésének időpontjában 

sem találtam szignifikáns különbséget a két betegcsoport között. 

Ezen megfigyeléseim alapján valószínűnek tartom, hogy a 

PROP1 gén mutáció következményeként kialakuló növekedés-

lemaradás korábbi életkorban válik feltűnővé, mint a PROP1 

gén mutációt nem hordozó esetekben. Eredményeim alapján a 

PROP1 gén mutáció vizsgálatot különösen  indokoltnak tartom 

azoknál a gyermekeknél, akiknél a GH-hiányt fiatalabb 

életkorban állapítják meg.  

 

4. PROP1 gén mutációt nem hordozó 15 veleszületett MPHD-s 

betegben a POU1F1 gén mutációs ”hot spot”-ját tartalmazó 6. 
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exon mutáció-analízisével nem találtam heterozygota vagy 

homozygota mutációt. Ezek a megfigyeléseim nem támasztják 

alá azt a lehetőséget, hogy hazai MPHD-s betegekben a 

POU1F1 gén mutációs ”hot-spot”-jának betegség-gyakori 

okozó szerepe lenne, bár a gén többi, általam nem vizsgált 

exonján mutációk jelenléte nem zárható ki.  

 

5. Módszert dolgoztam ki a hypophysis fejlődésében és a 

lateralizációs zavarokban egyaránt jelentőséggel bíró PITX2 gén 

kódoló exonjain és exon-közeli intronikus szakaszain előforduló 

mutációk kimutatására. A módszert sikeresen alkalmaztam egy 

situs inversus totalishoz társuló MPHD-s betegben a gén 

nukleotid-szekvenciájának vizsgálatára, amellyel azonban nem 

sikerült mutáció jelenlétét bizonyítanom. A betegnél a situs 

inversus totalis hátterében Kartagener szindróma lehetőségét 

nem valószínűsítettem, és a PROP1 és POU1F1 gének összes 

kódoló exonjainak analízisével nem találtam betegség-okozó 

mutációt. A PROP1, POU1F1 és PITX2 gének mutációit situs 

inversussal társuló MPHD-ban a nemzetközi irodalomban még 

nem vizsgálták. Eredményeim nem bizonyítják hogy e gének 

mutációinak szerepe lehet a situs inversus totalissal társuló 

MPHD kialakulásában. 
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