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Rövidítések jegyzéke 

 
ANOVA: analysis of variance 

AR:          autoszomális recesszív 

BCVA:      best corrected visual acuity - legjobb korrigált látóélesség 

bp:              bázispár 

cDNS:      komplementer dezoxiribonukleinsav 

CFT:              central foveal thickness - centrális foveolaris vastagság 

CMO:       cystoid macular edema - cystoid macula oedema 

CMV:       central macular volume - centrális macula térfogat 

CSNB:      congenital stationary night blindness - veleszületett stacioner 

                   sötétadaptációs zavar 

Cys:           cisztein 

D:               dioptria                                                                                                                               

DD:            discoidin domén 

dNTP:         dezoxiribonukleotid-trifoszfát 

DNS:          dezoxiribonukleinsav 

DWLS:     Distance-Weighted Least Square - legkisebb négyzetek módszere 

ETDRS:    Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

ER:             endoplazmás retikulum 

ERG:           elektroretinográfia                                                                                                                    

FLAG:       fluoreszcein angiográfia  

FT:            foveal thickness - átlagos foveolaris vastagság                                                                        

GCL:           ganglion cell layer - ganglionsejtréteg                                                               

GfERG:      Ganzfeld elektroretinográfia                                                                                  

ILM:           internal limiting membrane - belső határhártya                                                             

INL:           inner nuclear layer - belső magvas réteg                                                                

IPL:           inner plexiform layer - belső szemcsés réteg                                                          

ISCEV:         International Society for Clinical Elecrophysiology of Vision                     

IS/OS PR:   inner-outer segment of photoreceptors - fotoreceptor külső-belső tag 

logMAR:   logarithm of the Minimum Angle of Resolution                                                

LS:              leader sequence - szignál szekvencia                   

http://www.biochem.northwestern.edu/holmgren/Glossary/Definitions/Def-D/dNTP.html
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MAR:       melanoma associated retinopathy - melanomával szövődött retinopathia 

mfERG:    multifokális elektroretinográfia 

Mor1:         modifier of Rs1 1 - egyes számú RS1 módosító 

mRNS:       messenger RNS - hírvivő ribonukleinsav                                                                       

NFL:           nerve fiber layer - idegrostréteg 

NMD:       nonsense-mediated decay - nonszensz mediálta lebontás 

OMIM:        online mendelian inheritance in man - mendeli öröklődés adatbázis 

OCT:          optical coherence tomography - optikai koherencia tomográfia                                                                                 

OPL:           outer plexiform layer - külső szemcsés réteg                                                           

ONL:         outer nuclear layer - külső magvas réteg 

PRL:             photoreceptor layer - fotoreceptor réteg 

PTC:          premature termination codon - korai stop kodon                                                                                                                                  

PCR:          polimerase chain reaction - polimeráz láncreakció 

QTL:           quantitative trait locus - kvantitatív jellegű lókusz 

RP:            retinitis pigmentosa 

RPE:           retinal pigment epithelium - a retina pigmenthámja                                                                        

Rs1h:           retinoschisis-1 homolog gén 

SD:              standard deviáció - szórás 

SLD:           superluminescent diode - szuperlumineszcens dióda 

SLO:           scanning laser ophthalmoscope 

SNP:            single nucleotide polymorphism - egypontos nukleotid polimorfizmus 

SSR:             secondary sex ratio - másodlagos nemi arány 

Taq:              Termophilus aquaticus - hőstabil DNS polimeráz enzim                                                                                                                                                   

TMV:          total macular volume - teljes macula térfogat                                                       

ROC:             Receiver Operating Characteristic  

RS1:              Retinoschisis 1gén                                                                                                 

RS1:            Retinoschisin protein   

XLRS:         X-linked juvenile retinoschisis - X-hez kötött juvenilis retinoschisis 
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Fogalomtár 

 
allél:                 egy gén vagy DNS szakasz génváltozata  

amplifikáció:   a vizsgálandó DNS szakasz kópiaszámának sokszorozása 

amplikon:        specifikus PCR termék 

annealing hőmérséklet: optimális kapcsolódási hőmérséklet a primerek DNS- 

                          szálakhoz való kapcsolódásához 

cDNS:               komplementer, az RNS-ről reverz transzkriptáz enzimmel átírt  

                          intronmentes DNS 

csúcsidő:           (implicit idő) az inger kezdetétől az adott hullám csúcsáig tart           

deléció:             egy bizonyos hosszúságú szakasz kitörlése a DNS-láncból 

denaturáció:    a kettős szálú DNS hő vagy bázikus hatásra történő szétválasztása 

de novo mutáció: újonnan keletkezett mutáció 

direkt DNS-szekvenálás: a génen található kóroki mutációk kimutatása fluoreszcens  

                          alapú automata kapilláris szekvenátor használatával 

domén:             a fehérje funkcionálisan aktív kötőhelye 

gélelektroforézis: DNS, vagy fehérjefragmentumok (leggyakrabban) agaróz, vagy  

                          poliakrilamid gélben történő méret szerinti szétválasztása 

elektoretinogram: az elektroretinográfia során regisztrált görbe 

exon:                 a több darabban kódolt gének 1-1 kifejeződő szakasza, melyeket  

                          egymástól közbeékelt DNS szakaszok, intronok választanak el 

exon skipping: exonátugrás, a leggyakoribb alternatív splicing mechanizmus 

fenotípus:         egy sejt, vagy élő szervezet megfigyelhető tulajdonságai 

folding:             a fehérje transzlálódástól a végső globuláris állapotig bekövetkező  

                          jelentős konformációváltozás, 'hajlítgatás' 

forward:          5’-3’ irány, mely irányban a nukleinsavak és fehérjék szintetizálódnak 

frame shift       kereteltolódásos mutáció: egy vagy több bázis beépülése (inzerció), 

                          vagy elvesztése (deléció) a leolvasási keret eltolódásához, a láncvég  

                          irányába új aminosav sorrendhez vezet 

genotípus:        egy egyed, vagy egy génlókusz jellemző genetikai összetétele 

haplotípus:       egy DNS szálon/kromoszómán viszonylag közel elhelyezkedő,  

                          kapcsoltan öröklődő polimorf allélek sora, „mintázata” 
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heterozigóta:    egy génlókuszon két különböző allélt hordozó sejt/egyed 

hnRNS:            heterogén nukleáris RNS egy olyan DNS-ről átíródó RNS, amin még 

                          semmilyen érett mRNS-sé alakító változtatás nem ment végbe 

homozigóta:     egy génlókuszon két azonos allélt hordozó sejt/egyed 

hordozó:           olyan sejt vagy egyed, mely nem expresszáló recesszív allélt (gént)  

                          tartalmaz 

intron:              olyan DNS-szekvenciák, amelyek a hnRNS-re átíródnak, de az érés  

                          során kivágódnak, így aminosavat nem határoznak meg 

inzerció:           egy bizonyos hosszúságú nukleotid szakasz beültetése a DNS-láncba 

kodon:              az mRNS bázishármasa, mely egy aminosavat határoz meg                                   

kriptikus splice site aktiváció: rejtett splice site aktiváció 

lókusz:              gén, vagy DNS szakasz helye a kromoszómán (kromoszómális pozíció)                              

lionizáció:         nőkben megfigyelhető random X-kromoszóma inaktiváció a magzati 

                          élet korai időszakában  

misfolding:       a fehérjék nem megfelelő feltekeredése, gombolyodása, térszerkezetük  

                          kialakulása során 

missense mutáció: a DNS nukleotidsorrendjének aminosavcserét eredményező  

                          változása                                                                                                                        

mRNS:             messenger (hírvivő) RNS, mely a fehérjeszintézis során a mag-DNS-től 

                          szállítja a fehérje aminosavszekvenciáját meghatározó genetikai 

                          információt 

mutációs ráta: a mutáció egyetlen lókuszra (vagy a genomra) vonatkozó gyakorisága  

                          nemzedékenként                                                                                                                          

nonsense-mediated decay: a „nonszensz mediálta lebontás” egy olyan kontroll 

                          mechanizmus, amely eliminálja a korai terminációs kodonokat 

                          tartalmazó RNS-eket 

nonsense mutáció: stop kodonhoz, így a DNS szál korai végződéséhez vezető mutáció  

ON-bipoláris rendszer: a fény bekapcsolására érzékeny (depolarizálódó) bipoláris  

                          sejteket tartalmazó rendszer 

primer:             17-24 bp hosszú oligonukleotid, mely a vele komplementer  

                          célszekvenciához kapcsolódva lehetővé teszi, hogy a DNS polimeráz  

                          elkészítse a komplementer DNS szálat                                                                                                            
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pozícionális klónozás: olyan módszer, amellyel egy gént, például egy betegséggel 

                          kapcsolatos gént, elválasztanak és klónoznak akkor, amikor annak 

                          termékéről semmilyen információval nem rendelkeznek 

retinogramtérkép: a multifokális ERG során regisztrált görbék topográfikus 

                          megjelenítése                                                                                                               

reverz transzkripció: cDNS készítése RNS-ről reverz transzkriptáz enzimmel  

spliceosoma:    az intronok kivágását végző 12 MDa nagyságú komplex az mRNS érés  

                          során 

splicing:            az intronok spliceosoma általi kivágása az mRNS érés során  

szignál szekvencia: a gén 5’ végén található, 10-100 bp hosszúságú, RNS-re még  

                          átíródó, de fehérjekódot nem tartalmazó szekvencia 

válaszsűrűség: multifokális ERG vizsgálattal mért egységnyi területre jutó elektromos 

                          aktivitás (mértékegysége: nV/fok
2
) 
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1. Bevezetés 

1.1. Az X-kromoszómához kötötten öröklődő juvenilis retinoschisis   

       (XLRS) története az orvosi irodalomban 

 A betegséggel kapcsolatos első feljegyzés 1898-ból származik, amikor Haas a 

szemfenéki kép alapján a cystoid űrök kerékküllő-szerű elrendeződését írta le (1). A 

betegség X-hez kötött öröklésmenetét először Pagenstecher említi 1913-ban (2). A 

„retinoschisis” kifejezést Wilczek használta először 1935-ben, míg az „X-hez kötött 

retinoschisis” nomenklatúrát Jaeger vezette be 1953-ban (3,4). Seaving és munkatársai 

már 1990-ben kapcsoltsági vizsgálatokkal lokalizálták az X-kromoszóma rövid karján 

(Xp22.1-p22.3) az RS1 gént, melynek mutációja vezet a betegséghez (5). Sauer és 

munkatársainak 1997-ben sikerült pozícionális klónozással pontosan azonosítani az RS1 

gént az X-kromoszóma rövid karján (Xp22.2) (6). Azóta számos XLRS-t okozó 

mutációt írtak le a nemzetközi irodalomban (6) és megtörténtek az első génterápiás 

kísérletek a létrehozott egérmodelleken, melyek eredményeit felhasználva hamarosan 

megkezdődhetnek az első humán génterápiás kísérletek is (7,8). 

 

1.2. Klinikai áttekintés 

 Az X-kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis (X-linked juvenile retinoschisis, 

XLRS; OMIM: 312700) az egyik leggyakoribb, fiúgyermekeket érintő vitreoretinalis 

dystrophia, amely recesszíven öröklődik és jelenleg még nem gyógyítható (9).  

 Az irodalmi adatok alapján az XLRS becsült prevalenciája világszerte 1:15000-1:30000 

közé tehető, mely alapján, Magyarországon az érintettek várható száma 330-660 

(10,11). A legmagasabb prevalencia (1:17000) a genetikailag meglehetősen izolált 

Finnországban figyelhető meg, ahol az XLRS az egyik leggyakoribb X-kromoszómához 

kötött betegség (12). A finn betegek körülbelül 70%-a az ország jól körülhatárolt 

nyugati területéről, 20%-a az északi területről származik és a betegségek mintegy    

95%-áért 3 mutáció tehető felelőssé (70% c.214G >A, 19% c.325G >C, 6% c.221G > T) 

(12). 

 Az XLRS világszerte, így hazánkban is alul- és gyakran félrediagnosztizált (11). 
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 A betegség penetranciája 100%-os az érintett fiúk körében, de fenotípusa, időbeni 

megjelenése és lefolyása meglehetősen változatos, mely megnehezíti helyes 

diagnosztizálását (11,13).  

 Az első jellegzetes panasz a centrális látóélesség nem korrigálható csökkenéséből 

adódó olvasási nehézség, mely miatt a betegségben szenvedő fiúk általában 5-10 éves 

koruk között kerülnek észlelésre, sokszor téves diagnózissal, bár a betegség feltehetően 

születésük óta fennáll (14,15). Látóélességük meglehetősen változó, gyakran jelentős 

oldalkülönbséggel, észleléskor rendszerint 0,2-0,4 közötti, de akár lehet fényérzékelés 

és 0,9 közötti is (16). A látásromlás gyakran tovább progrediál az első 1-2 évtizedben, 

majd a pubertás után főként stagnál, vagy lassan tovább haladva a 6-7. évtizedre elérheti 

a legális vakság fokát, 0,1-et (13,16).   

 A kétoldali macula érintettség a betegek csaknem 100%-ában jelen van, időben változó 

megjelenéssel és sokszor jelentős oldalkülönbségekkel (14). 

 A betegség korai stádiumában az érintettek 98-100%-ában a fovealis fényreflex 

bilaterális hiánya, enyhébb-súlyosabb macularis pigmentzavar mellett fovealisan 

nagyobb, perifovealisan kisebb, sugár irányban elrendezett intraretinalis cystoid űrök 

figyelhetők meg, melyek keréküllő-szerű rajzolatot alkotnak (1/A. ábra) (11,14,17). A 

továbbiakban az egyszerűség kedvéért a cystoid űrök jelenlétét cystás stádiumnak 

nevezzük. A betegség előrehaladtával a cystoid űrök fokozatosan összeolvadnak, a 

fovealis schisis ellapul, majd végül nonspecifikus macula atrophia alakul ki (14). Ebben 

a stádiumban a helyes diagnózis kizárólag a klinikai kép alapján igen nehezen állítható 

fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. (A) Fovealis retinoschisis kerékküllő-szerű rajzolattal. (B) Alsó-temporalis 

perifériás bullózus retinoschisis. 
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 Az esetek mintegy 50%-ában felső-nasalis perifériás látótérkiesést okozó perifériás 

retinoschisis is megfigyelhető, jellegzetesen a retina alsó-temporalis kvadránsában (1/B. 

ábra). Mérete gyermekkorban jelentősen progrediálhat, az egészen lapostól a kiterjedt 

bullózusig változhat, később azonban többnyire spontán regrediál (11,14).  

 Jellegzetes, de nem kizárólag XLRS-ben figyelhető meg a Mizou-Nakamura fenomén 

néven ismert, vörös helyett aranyos-fehéres fundus reflex a hátsó póluson, mely 

sötétadaptált állapotban, megvilágítást követően látható (26/D. ábra) (18,19). A 

jelenséget a Müller-sejtek által szabályozott K
+ 

transzport zavarának tulajdonítják 

(18,19).  

 A macula károsodásának következtében gyakori még a nystagmus, strabismus (30%), 

vörös-zöld dyschromatopsia, fovea ectopia (30%) és a macularis cystoid űrök miatt a 

tengely hypermetropia (14,20). A periférián retinitis pigmentosára emlékeztető 

pigmentáció, valamint sublinearis retinalis fibrosis, fehér pettyezettség, behüvelyezett, 

elzáródott erek és üvegtesti kötegek figyelhetők meg (11). A leggyakoribb látást 

veszélyeztető komplikáció a rhegmatogen retinaleválás, de mivel XLRS-ben általában 

csak a retina belső rétegeinek szakadása jön létre, a retinaleválás csupán 5-22%-ban 

fordul elő (11). Bilateralis macula leválást is leírtak már, mely valószínűleg 

vitreomacularis tractio eredményeként keletkezett (21). Üvegtesti vérzést 4-40% közti 

gyakorisággal említ az irodalom, mely a schisis területén, az ideghártya szétvált rétegeit 

keresztező erek szakadásából, vagy praeretinalis neovascularisatioból indulhat ki (11). 

Leírtak üvegtesti vérzés okozta tractiós ideghártya leválást leucocoriával társultan egy 9 

hónapos csecsemőn (22). Ilyen esetekben különösen fontos kizárni egyéb leucocoriával 

járó szemészeti betegségeket, mint például retinoblastoma, foetalis persistaló 

vasculatura, Coats- és Norrie-betegség, ideghártyaleválás, vitreoretinopathiák (11). 

Egyéb kevésbé gyakori tünet és komplikáció a neovascularis glaucoma, vitreoretinalis 

tractio, másodlagos opticus atrophia és cataracta (11,14). XLRS-hez köthető 

extraocularis eltérést eddig nem írtak le (11). 

 

1.2.1. Morfológiai eltérések 

1.2.1.1. Szövettan                                                                                                       

 XLRS-ben szenvedő férfiak enucleált és post mortem eltávolított szemein végzett 

szövettani vizsgálatok jellegzetes schisist írtak le a retina felszínes rétegeiben, a belső 



 
 

13 

határhártyában (ILM), az idegrostrétegben (NFL) és a ganglionsejtrétegben (GCL) (23-

25). A schisis belső lemeze ILM-et, Müller-sejt és vörösvértest fragmentumokat, 

elvékonyodott ganglionsejtréteget tartalmazott, míg a schisis alatt lévő fotoreceptor 

réteg atrophiás volt (25). A schisis üregben, a környező retinában és az üvegtestben egy 

feltételezhetően Müller-sejt eredetű amorf, eozinofil, PAS-pozitív filamentózus anyagot 

mutattak ki (24,25).  

 Mooy és munkatársai egy XLRS-ben szenvedő férfi recurrens granulomatosus uveitis 

talaján kialakult secunder glaucoma miatt enucleált szemén végeztek szövettani 

vizsgálatokat (26). Schisist találtak az NFL-ben - melynek felszínéről az ILM levált - a 

belső és külső szemcsés (IPL, OPL) rétegben, míg a hátsó póluson a fotoreceptor réteg 

(PRL) és a külső magvas réteg (ONL) atrophiás volt (2. ábra). RS1 specifikus antitesttel 

végzett immunvizsgálat csökkent festődést mutatott az enucleált, retinoschisises 

szemben, míg az egészséges humán retinán végzett kontroll vizsgálatok kifejezett 

festődést mutattak a fotoreceptorok belső tagjában és a külső magvas rétegben (ONL), 

közepes festődést a belső magvas rétegben (INL) és a szemcsés rétegekben. A belső 

retina rétegek nem festődtek (26).  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. XLRS-ben szenvedő férfi súlyos recurrens granulomatosus uveitis 

következtében kialakult szekunder glaucoma miatt enucleált szemének retinájából 

készült szövettani metszet, mely schisist mutat a külső és belső magvas rétegben (26). 

 

 

 Ando és munkatársai egy XLRS-ben szenvedő férfi neovascularis glaucoma okozta, 

befolyásolhatatlan szemnyomásemelkedés miatt enucleált fájdalmas szemén végeztek 

szövettani vizsgálatokat. Iris rubeosis, pigmentált retrolentalis membrán és a hátsó 

póluson ereket is tartalmazó fibrovascularis membrán mellett cystoid űröket találtak a 

külső szemcsés rétegben (OPL) (3. ábra) (27). 
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3. ábra. (A) XLRS-ben szenvedő beteg enucleált szemének sagittalis metszetén 

pigmentált retrolentalis membrán (nyílhegy) és nagy kiterjedésű retinoschisis (csillag), 

melyet a retina belső rétegei határolnak. (B) Haematoxylin-eosinnal festett szövettani 

metszeten nagy cystoid űr figyelhető meg a külső magvas rétegben (csillag) (27). 

 

1.2.1.2. Optikai koherencia tomográfia (OCT)  

 Az 1991-óta létező optikai koherencia tomográfia noninvazív, nonkontakt 

vizsgálómódszer, mely az alacsony koherenciájú lézer interferometria elvén működik és 

lehetővé teszi a retina keresztmetszeti szerkezetének csaknem szövettani felbontású 

vizsgálatát (4-5. ábra) (11,28). 

 

 

   A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B 

 

 

 

 

4. ábra. (A) Ép macula nagyfelbontású („ultrahigh resolution”) OCT képe, (B) ép 

macula szövettani képe, melyek a retina rétegeit mutatják (29). 
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 Segítségével fiatal korban pontosan kimutatható a retinoschisis megléte, mértéke, 

kiterjedése és a cystoid űrök pontos elhelyezkedése. Az OCT képek szintén igen 

változatosak lehetnek az életkornak és a betegség stádiumának megfelelően. Fiatalabb 

életkorban a hátsó pólus kifejezett megvastagodása észlelhető nagyméretű, alacsony 

reflektivitású cystoid űrökkel a fovea területének megfelelően és kisebbekkel 

perifovealisan (5/B. ábra) (17,30).  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. (A) Egészséges retina OCT képe (OCT3), vastagsági térképe, retina vastagság 

és térfogati adatai. (B) XLRS korai szakasza cystoid űrökkel a ganglionsejt (fehér nyíl), 

a belső magvas (piros nyíl) és a fotoreceptor (zöld nyíl) rétegekben, megnőtt vastagsági 

és térfogati értékekkel. (C) XLRS késői szakasza, a nem-specifikus fovealis atrophiának 

megfelelően kiszélesedett, ellapult fovealis behúzottsággal, csökkent fovealis és 

perifovealis vastagsági és térfogati értékekkel. 

 

 Az általában egyidejűleg, több rétegben megfigyelhető retinoschisisnek megfelelően 

eddig a következő lokalizációban írtak le cystoid űröket az irodalomban: NFL, GCL, 

INL, OPL, ONL, PRL (31-34). A cystoid űrök között a szétvált retinarétegeket mintegy 

áthidalva, húrként feszülő anterior-posterior irányú, magas reflektivitású oszlopok 

láthatók, melyeket OCT és szövettani tanulmányok alapján a Müller-sejteknek tartanak 

(25,30,31,35). Az életkor előrehaladtával a fovea területén a kisebb cystoid űrök 
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fokozatosan egy nagyobb centrális hólyagszerű képletté olvadnak össze, mely 

fokozatosan ellapul, végül nem-specifikus macula atrophia alakul ki (5/C. ábra) (11,13).  

 A cystoid űrök fokozatos ellapulása során adódhat olyan időszak, amikor megtévesztő 

módon OCT-vel normál szerkezetű retina ábrázolódik (13).  

 Prenner és munkatársai a szemfenéki kép és az OCT vizsgálatok eredményeit 

összevetve elkészítették az XLRS klinikai klasszifikációját, mely alapján 4 típusba 

sorolták a betegség különböző megjelenési formáit: fovealis, foveo-lamellaris, komplex 

és foveo-peripheriás (1. táblázat) (36). Az esetek 82%-ában lamellaris schisis is jelen 

volt a fovealis cystás schisisen kívül és a hármas, komplex típust találták a 

leggyakoribbnak (71%).  

 

1. táblázat. XLRS klinikai típusai, megjelenési formái a klinikai kép és az OCT 

vizsgálatok alapján (36). 

 

XLRS típusa Centrális Perifériás 
 

 schisis         
(klinikai vizsgálat) 

Fovealis cystás 
 schisis           

 (klinikai és OCT vizsgálat) 

Maculo-lamellaris 
schisis                

(OCT vizsgálat) 

1. típus  
Fovealis (8%) + - - 
2. típus 
Foveo-lamellaris (11%)  + + - 
3. típus 
Komplex (71%) + + + 
4. típus 
Foveo-perifériás (8%) + - + 

 

 Annak ellenére, hogy az OCT nagyon hasznos eleme az XLRS klinikai 

diagnosztizálásának, eddig nem sikerült kimutatni korrelációt a macula OCT 

eredményei és a látóélesség között (11).   

 

1.2.1.3. Autofluoreszcencia (AF) 

 A fundus autofluoreszcencia vizsgálata során 488 nm-es argon lézer sugárral gerjesztik 

a retinalis pigmentepitheliumot (37). Az autofluoreszcencia a pigmenthám lipofuscin 

tartalmának köszönhető, melynek fő fluoreszkáló komponense az A2E (bis-retinoid) 

(38). Egészségesekben az életkor előrehaladtával a lipofuscin a lysosomákban 

halmozódik fel (38). Az autofluoreszcencia módosulása a RPE lipofuscin tartalmának 
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módosulását jelzi (38). Normál AF kép esetén a foveola centrumában nincs 

autofluoreszcencia, mert a macularis pigment blokkolja a készülék lézer sugarát (6/A. 

ábra) (37,38). XLRS esetén radialis elrendeződésben autofluoreszcencia növekedés 

figyelhető meg a fovealis retinoschisisnek megfelelően (6/B. ábra) (38). 

 

 

 

 

 

6. ábra. (A) Ép fundus AF képe (38). (B) XLRS-ben szenvedő férfi AF képe (38).   

                                                                                                                                  

1.2.1.4. Fluoreszcein és indocianin zöld angiográfia (FLAG és ICG) 

 Míg XLRS esetén készült FLAG felvételeken a fovealis cystoid űröknek megfelelően 

nincs hyperfluoreszcencia és szivárgás (7/A. ábra), addig a perifériás schisis területén 

belül fokális festékszivárgás (leakage) lehet, sőt diffúz márványozott 

hyperfluoreszcencia jelenhet meg a pigmenthám sorvadás következtében (11,14,39).  

 A FLAG vizsgálatnak elsősorban a CMO-tól való elkülönítésben van szerepe, ahol 

késői hyperfluoreszcencia, szívárgás jelenik meg a macula területében (14). 

 Az XLRS esetén készült korai és közép időben készült ICG felvételeken csillag alakú 

hyperfluoreszcencia és sugár irányú hypofluoreszcencia látható a fovealis cystoid 

űröknek megfelelően (7/B. ábra), ami a késői felvételeken már nem látható (11,40). 

 

      

           A                                            B                           

 

 

 

 

 

7. ábra. (A) XLRS-ben szenvedő férfi ép FLAG képe (korai felvétel) (39). (B) XLRS-

ben szenvedő férfi kerékküllő-szerű rajzolatot mutató ICG képe (közép idő) (40).  
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1.2.2. Funkcionális eltérések   

1.2.2.1. Ganzfeld elektroretinográfia (GfERG)  

 A hagyományos, a retina egész területének elektromos aktivitásáról objektív 

információt adó noninvazív, kontakt Ganzfeld („full-field”) ERG alkalmas a pálcikák és 

a csapok izolált működésének vizsgálatára.  

XLRS-re, a típusos klinikai képen felül a szkotopikus maximális válasz bipoláris sejt 

eredetű b-hullám amplitúdójának kifejezett csökkenése mellett a fotoreceptor eredetű a-

hullám amplitúdó relatív megtartottsága a jellemző (11,14). Amennyiben a b-hullám 

amplitúdója alacsonyabbá válik az a-hulláménál (b/a≤1), negatív típusú ERG-ről 

beszélünk, amely csak néhány betegségben fordul elő és az elvégzett ERG vizsgálatok 

2,9-4,8% közötti általános gyakorisággal írták le, így differenciáldiagnosztikus értéke 

van (41,44). Örökletes retina dystrophiák közül a veleszületett stacioner sötétadaptációs 

zavar (CSNB), retinitis pigmentosa (RP), csap (-pálcika) dystrophia, chorioideremia, 

„birdshot” chorioretinopathia és „Müller cell sheen dystrophy” esetén írták le. Szerzett 

retinopathiák közül melanomához társult retinopathia (MAR), centrális artéria, vagy 

véna occlusio okozta ischemiás retinopathia, toxikus retinopathiák (vigabatrin, quinine) 

és intraocularis fémidegentest okozta siderosis esetén fordul elő (11,41,42). A negatív 

típusú ERG leggyakoribb oka az ON-bipoláris rendszer érintettsége (41).  

 Korral és a növekvő pigmentepithelium atrophiával a betegek csaknem 1/3-részében a 

csökkent b-hullám amplitúdó mellett az addig relatív megtartott a-hullám amplitúdó 

csökkenését is tapasztalták (43).  

 A módszer alkalmas az XLRS noninvazív diagnosztizálására, 

differenciáldiagnosztizálására. Ugyanakkor számos, genetikailag megerősített esetben 

nem tapasztalható negatív típusú ERG, sőt olyan esetek is ismertek az irodalomban, 

amikor szignifikáns b-hullám amplitúdó csökkenés sem volt kimutatható (44,45). 

 

1.2.2.2. Multifokális elektroretinográfia (mfERG) 

 A macularis csapok elektromos funkciójának objektív, topográfikus vizsgálatára 

alkalmas noninvazív módszer, melyet 1992-ben közöltek először (46). Lehetővé teszi a 

retina kis kiterjedésű károsodásának, így az XLRS okozta maculopathiának a 

megítélését is. XLRS esetén a kapott görbe ON-OFF bipoláris sejt és fotoreceptor 

eredetű pozitív (P1) hullámának amplitúdó csökkenését látjuk elsősorban a centrális 
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régiókban, a csúcs (azaz implicit) idő megnyúlásával az egész vizsgált retinaterületen 

(47). Segítségével noninvazív módon, pontosan felmérhető a macula funkcionális 

állapota és jól nyomon követhető az esetleges további funkcióromlás.  

 A módszer nem alkalmas differenciáldiagnózisra, mert a kapott eredmény nem 

specifikus az XLRS-re. Egyéb maculát érintő betegségekben is szignifikánsan csökken 

a centrális gyűrűk válaszsűrűség értéke, így a mfERG csak a többi vizsgálati 

eredménnyel együtt értékelhető.  

 Az ERG vizsgálat minden formája kontraindikált epilepsziában. Nem kellőképpen 

táguló pupilla esetén az eredmény korlátozottan értékelhető.  

 

1.3. Molekuláris biológiai háttér 

 Az RS1 gént, melynek mutálódása felelős a betegség kialakulásáért, Sauer és 

munkatársai azonosították pozícionális klónozás segítségével az X-kromoszóma rövid 

karján (lokalizáció: Xp22.2, GenBank AF014459) 1997-ben (6).  

 A 6 exont tartalmazó RS1 gén egy 224 aminosavból álló, retinaspecifikus, 

extracelluláris, adhéziós, retinoschisin (RS1) nevű fehérjét kódol, melyet legnagyobb 

mértékben a fotoreceptorok, kisebb mértékben a bipoláris sejtek expresszálnak, majd 

szecernálnak (9,48-51).  

 A korábbi feltételezéssel szemben - miszerint az RS1 proteint a fotoreceptorok 

szecernálják, majd a Müller-sejtek transzportálják a bipoláris sejtekhez - a legújabb, 

egereken végzett kutatási eredmények alapján az RS1 protein expressziója magukban a 

retinalis sejtekben történik (52). A fehérje kifejeződése a ganglionsejtekben már az 1., 

az Amakrin sejtekben a 3. postnatalis napon megkezdődik, míg a fotoreceptor sejtekben 

csak később indul meg (52) (8. ábra). Ez a megfigyelés a magyarázata a retinoschisis 

számos retinalis rétegben való előfordulásának (52).   

 A retinán kívül az uterusban és a corpus pinealéban mutattak még ki retinoschisint, 

ahol strukturális elváltozást nem okoz, így valószínűleg más funkciót tölt be, mint a 

retinában (53,54). 
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8. ábra. Az RS1 protein expressziójának időrendje az egér retinában. RPC= retinalis 

progenitor sejt, E= embrionalis, P= postnatalis napok száma (52).    

                                          

 A retinoschisin protein N-terminálisan egy 23 aminosavat tartalmazó szignál 

szekvenciából (LS, szignál peptid), majd egy 39 aminosavat tartalmazó RS1 doménből, 

egy 157 aminosavat tartalmazó, erősen konzervatív discoidin doménből (DD) és 5 

aminosavból áll a C-terminális végen (9. ábra) (9,48-51).  

 

 

 
 

9. ábra. A retinoschisint alkotó alegységek és az azokat alkotó aminosavak (as) száma. 

 

 A 10 cisztein reziduumot tartalmazó discoidin domén, F5/8 type C domén néven is 

ismert és számos membrán és extracelluláris proteinben (V és VIII véralvadási faktor) 

megtalálható, ahol a sejtadhézióban és a sejt szignalizációs folyamatokban van fontos 

szerepe (11,50). 

 A legújabb kutatások szerint az RS1 protein homo-oktamer komplexet formál, melynek 

8 alegysége Cys
59

-Cys
223

 intermolekuláris diszulfidhidak segítségével kapcsolódik 

egymáshoz (10. ábra) (50,51). Az oktamer szerkezeten belül a 8 alegység további Cys
40

-

Cys
40

 hidak segítségével dimerekbe szerveződik. A discoidin doménen belül 2 további 

cisztein pár (Cys
63

-Cys
219

 és Cys
110

-Cys
142

) intramolekuláris diszulfidhidakat képez, 

melyeknek a protein foldingban, a fehérje harmadlagos szerkezetének kialakításában, 

van fontos szerepük. Mivel az alegységek eme szerkezetét megbontó mutációk XLRS 

kialakulásához vezetnek, feltehetően a homo-oktamer szerkezet kritikus szerepet tölt be 

az RS1 protein sejtadhéziós funkciójában (50).  

 Az RS1 polipeptid a szignál szekvencián keresztül beépül az endoplazmás retikulum 

(ER) membránjába, így lehetővé téve a naszcens polipeptid lánc transzlokációját az ER 
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lumenébe (11. ábra) (50). Ezt követően egy szignál peptidáz lehasítja a szignál 

szekvenciát, kialakítva a végleges, 201 aminosavból álló RS1 polipeptid láncot. 

 Következő lépésként megtörténik az RS1 alegységek foldingja az intramolekuláris 

(Cys
63

-Cys
219

 és Cys
110

-Cys
142

) diszulfidhidak kialakulásával, illetve az 

intermolekuláris diszulfidhidak segítségével kialakul az RS1 protein dimer (Cys
40

-

Cys
40

) majd oktamer (Cys
59

-Cys
223

) szerkezete. A végleges homo-oktamer szerkezetű 

retinoschisin protein már alkalmas a fotoreceptor és bipoláris sejtekből az extracelluláris 

térbe történő szecernációra.  

 A dimer és oktamer formálódás egymástól függetlenül is történhet, így monomerek 

(C40S/C59S/C223S mutáns) és dimerek (C59S/C223S mutáns) is szecernálódhatnak az 

oktamer képződés károsodása esetén (50).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. (A) A retinoschisin sematikus ábrája. Kék ellipszis reprezentálja a kapcsolódó 

discoidin domént, kék kör az RS1 régiót, mely a 39 aminosavból álló RS1 domént és a 

C-terminálison található 5 aminosavat tartalmazza. Az intramolekuláris diszulfidhidak 

kialakításában résztvevő ciszteinek kékkel, az intermolekulárisak feketével, vagy 

szürkével vannak kiemelve. (B) Az ábrán a ciszteinek közti diszulfidhidakat érintő 

mutációk RS1 oktamer szerkezetére gyakorolt hatása látható. Szürke szín jelöli a dimer 

szerkezetet kialakító Cys
40

 intermolekuláris diszulfidhidakat, míg fekete az oktamer 

szerkezetet kialakító és fenntartó Cys
59

-Cys
223

 intermolekuláris diszulfidhidakat (50). 
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11. ábra. RS1 protein ER-ba történő beépülése, diszulfidhidak által mediált 

oligomerizációja és szecernációja (50).  

 

 Szecernálódása után az RS1 protein discoidin doménjének köszönhetően extracelluláris 

oldalról kapcsolódik egy, a fotoreceptorok és bipoláris sejtek membránjában 

elhelyezkedő Na
+
/K

+
ATPáz extracelluláris térbe kinyúló β2 alegységéhez (12. ábra) 

(51). A kapcsolódás a Na
+
/K

+
ATPáz oligomerizációjához vezet, melynek hatására a 

plazmamembrán intracelluláris oldalán lévő SARM1 (sterile alpha and TIR motif-

containing protein 1) komplex a Na
+
/K

+
ATPáz intracelluláris térbe benyúló α3 és/vagy 

β2 alegységhez kötődik és aktiválódik (51). A SARM1 pontos funkciója ez idáig nem 

ismert. Eddigi eredmények alapján a SARM1 mint egy citoplazmatikus adapter protein 

egy új retinalis szignál rendszer részeként más cytoskeletalis proteinekre hat, ami döntő 

fontosságú a fotoreceptor-bipoláris szinaptikus struktúra fenntartásában és annak 

működésében, valamint stabilizálja az extracelluláris mátrix és a fotoreceptorok, 

valamint a bipoláris sejtek felszíne közötti kapcsolatot (51).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra. Retinoschisin-Na
+
/K

+
 ATPáz-SARM1 komplex sematikus ábrája (51).  
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 Tehát a retinoschisin funkcióvesztése a retina szerkezeti integritását veszélyezteti és 

hatására megszakad a fotoreceptor-bipoláris szinapszisokon át történő normál jelátvitel 

(51). Ezen információk ellenére a RS1 pontos funkciója jelenleg sem ismert (51).  

 Az XLRS fenotípust a retinoschisin funkcióvesztéshez vezető változásai hozzák létre 

(ún. „loss-of-function” típusú mutációk). A betegség mutációs spektruma nagyon 

heterogén, az RS1 gén azonosítása óta már több mint 178 különböző, főleg de novo, 

XLRS-t okozó mutációt és 6 polimorfizmust azonosítottak (55,56). A legtöbb mutáció 

missense típusú és a discoidin domént kódoló 4-6. exont érintve az ER-ban történő 

foldingot befolyásolva megváltoztatja az RS1 protein harmadlagos szerkezetét 

(misfolding), ami végül annak intracelluláris retenciójához, majd degradációjához vezet 

(49,57).  

 A szignál szekvenciára (LS) lokalizálódó mutációk megakadályozzák az RS1 

polipeptidlánc beépülését az ER membránjába, ami végül annak citoplazmába történő 

téves lokalizálódásához és gyors proteolytikus degradációjához vezet (50). 

 A 4 cisztein reziduumot is tartalmazó RS1 doménra lokalizálódó mutációk az 

oligomerizáció gátlásával megakadályozzák a retinoschisin fiziológiás homo-oktamer 

szerkezetének kialakulását (50).  

 A funkcionáló retinoschisin hiánya, illetve annak intra- majd extracelluláris 

felhalmozódása következtében alakulnak ki a retinoschisisre jellemző és főleg az INL-

ben megfigyelhető intraretinalis cystoid űrök, melyek legkifejezettebben a különleges 

szövettani szerkezetű foveát (nagy, vizes citoplazmájú Müller-sejtek jelenléte és 

támasztósejtek hiánya) érintik (1,33). Ez a folyamat és a fotoreceptor/bipoláris sejtek 

közötti szinaptikus kapcsolatok károsodása vezethet végül a fotoreceptorok másodlagos 

degeneratiójához (33). RS1 mutációk COS-7 sejtekben történő in vitro expressziójának 

vizsgálata azt mutatta, hogy a legtöbb mutáns RS1 fehérje intracellulárisan 

degradálódik, így nem szecernálódik (49). Ez magyarázhatja, hogy miért nem 

mutációspecifikus a betegség és hogy egyazon mutáció esetén is nagyfokú családon 

belüli és interocularis variabilitás figyelhető meg a betegség fenotípusát tekintve 

(beleértve az OCT és ERG eredményeket is), ami egyéb faktorok és gének szerepét is 

felveti (11,16,49,58).  

 Johnson és munkatársai azonosították egérben az Rs1 gén fő genetikai módosítóját, egy 

kvantitatív jellegű lókuszt (QTL), melyet egyes számú Rs1 módosítónak (Mor1) 



 
 

24 

neveztek el (58). A Mor1 egy önálló recesszív szupresszor lókusz, mely homozigóta 

formában csökkenti a schisises fenotípus súlyosságát (58). 

 

1.4. Nők XLRS általi érintettsége 

 A betegség X-kromoszómához kötött öröklésmenetének köszönhetően a nők általában 

tünetmentes heterozigóta hordozók, ép látóélességgel, szemfenéki képpel, normál OCT 

és ERG paraméterekkel (11,59). Nők érintettsége a következő ritka esetekben fordulhat 

elő: 

 

1.4.1. Vérrokonság 

 Vérrokonság esetén, amikor az apa XLRS-ben szenvedő férfi, míg az anya ugyanazt a 

mutációt hordozó heterozigóta nő. Ebben az esetben 25% az esélye, hogy a mutációra 

nézve homozigóta nőnemű gyermek születik, aki az XLRS tipikus klinikai tüneteit 

mutatja (11). A szakirodalom három XLRS-ben szenvedő nőről tesz említést, egy 

nagyfokú vérrokonságot mutató kolumbiai családban, akik homozigóták egy RS1 

génben található frameshift mutációra (60).  

 

1.4.2. X-kromoszóma inaktiváció („skewed X-inactivation”) 

 Az irodalomban két olyan eset ismert, amelyben az XLRS-ben szenvedő apa leánya 

heterozigóta ugyanarra a mutációra, de az XLRS jellegzetes klinikai tüneteit mutatja, 

csökkent szkotopikus maximális b-hullám amplitúdóval, mely csak a másik, ép X-

kromoszóma inaktiválódásával magyarázható (61,62). 

 

1.4.3. Turner-szindróma (45X0) 

 Egy olyan eset ismert a szakirodalomban, hogy tünetmentes és nem vérrokon szülők 

leány gyermeke 45X0 kariotípussal és az XLRS jellegzetes tüneteivel rendelkezett (63). 

 

1.5. Nők egyéb retinoschisis általi érintettsége                                           

1.5.1. Autoszomális recesszív módon öröklődő izolált fovealis retinoschisis 

 Több esetben is leírtak nőkön izolált fovealis retinoschisist a neurosensoros 

retinarétegekben, negatív családi anamnézis, ép FLAG, ép Ganzfeld és csökkent Pattern 
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ERG (PERG) amplitúdókkal (64-66). Az RS1 génben nem találtak mutációt és 

autoszomális recesszív módon öröklődő macula dystrophiának tartják a betegséget (66). 

 

1.5.2. Sporadikus időskori (senilis) retinoschisis 

lásd részletesebben az 1.6.1. pontnál. 

 

1.6. Differenciáldiagnosztika 

 Míg a retinoschisis jelenléte egy pozitív családi anamnézisű férfi estén megalapozza a 

diagnózist, addig ennek hiányában lényegesen nehezebb a diagnózis. Ráadásul nem 

csak XLRS-ben írtak le retinoschisist és negatív-típusú elektroretinogramot.  

 

1.6.1. Sporadikus időskori (senilis) retinoschisis 

 A retinoschisis primer, idiopathiás, szerzett, degeneratív formája, mely a juvenilis 

formával szemben a foveát nem érinti, viszont a perifériás retina külső rétegeit érintve 

abszolút scotomát okoz általában unilateralisan és egyenlő nem szerinti megoszlásban 

(11,67). Megjelenése nem szigorúan életkorfüggő. Mivel XLRS esetén korral eltűnik a 

fovealis schisis, így ebben a stádiumban könnyen összetéveszthető a senilis formával. A 

40 évesnél idősebb normál populáció 4-22%-át érinti, de leírtak már 20-30 éves korban 

diagnosztizált eseteket is (67). Az ora serrata területén lévő perifériás cystoid 

degeneratio intraretinalis microcystáinak összeolvadásából keletkezik a külső magvas 

(ONL) és szemcsés (OPL) rétegeknek megfelelően és általában éles, pigmentált széllel 

határolódik el az ép retinaterülettől (67,68). Kezelése ebben a formában nem szükséges, 

de később a schisis külső rétegeinek átszakadásával ablatio retinae alakulhat ki, 

melynek műtéti ellátása javasolt (67,68). Jellemző az ép Ganzfeld ERG és nem lehet 

mutációt kimutatni az RS1 génben (11). Hátterében vascularis elváltozások 

következtében kialakult degeneratio, trauma, chorioidea tumor és myopia is lehet (68). 

 

1.6.2. Autoszomális recesszív módon öröklődő izolált fovealis retinoschisis   

Lásd 1.5.1. 

1.6.3. Cystoid macula oedema (CMO) 

 A fovealis retinoschisisre meglehetősen hasonlító CMO leggyakrabban diabetes 

mellitus, gyulladásos állapotok (pl. uveitis), vénás occlusio, szemsebészeti 
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beavatkozások következménye (Irvine-Gass-syndroma), de előfordulhat retina 

dystrophiákban (pl. retinitis pigmentosa) is (13,68). Főleg az XLRS-ben szenvedők 

azon 50%-ával könnyű összetéveszteni, akiknek nincs perifériás retinoschisise (14). A 

cystoid űrök jellegzetesen az INL és az ONL rétegekben helyezkednek el (69).  

 A ritka autoszomális domináns módon öröklődő CMO-t a Müller-sejtek primer 

betegségének tartják és a bilaterális macula érintettség, a cystoid jelleg, a gyakran 

társuló hypermetropia és OCT-vel az INL-ben látható cystoid űrök miatt még 

könnyebben összetéveszthető az XLRS-sel (70,71). Azonban az eltérő öröklésmenet, a 

tünetek 4. évtizedben történő jelentkezése, az érfestés (FLAG) során a perifériás 

kapillárisokból tapasztalható festékszivárgás, a normál Ganzfeld ERG és az RS1 

mutáció hiánya segít a differenciálásban (71).                                            

 

1.6.4. Ablatio retinae 

 Ideghártyaleválás esetén a retina belső 9 rétege leválik az alapján elhelyezkedő 

pigmenthámról, mely a jellegzetes fundus és OCT kép alapján jól differenciálható (13). 

 

1.6.5. Goldmann-Favre vitreoretinalis degeneratio 

 Autoszomális recesszív (AR) módon öröklődő, már csecsemőkorban tüneteket okozó 

betegség, mely fovealis és perifériás schisissel, súlyos látóélesség csökkenéssel, 

farkasvaksággal és az elektroretinogram kifejezett a- és b-hullám amplitúdó 

csökkenésével jár (11,13).  

 

1.6.6. Atípusos retinitis pigmentosa (RP) 

 A betegség típusos formája halvány papillával, szűk retinalis erekkel, jellegzetes 

intraretinalis pigmentkicsapódással járó örökletes betegség, mely dominánsan, 

recesszíven és nemhez kötött formában is öröklődhet. Jellegzetes tünetei a farkasvakság, 

koncentrikus látótérszűkület és kifejezetten kóros Ganzfeld ERG (13). Egy 124 RP-

betegből álló csoporton végzett OCT vizsgálat a betegek 38%-ában talált CMO-t, 

amelynek „sine pigmento” formája, X-hez kötött öröklésmenettel társulva 

összetéveszthetővé teszi a betegséget az XLRS fiatalkori megjelenésével (72). Az RP-

betegeken tapasztalható, és az XLRS időskori, nem-specifikus macula atrophiával járó 

formájára ugyancsak jellemző foveolaris vastagság (FT) csökkenés szintén okozhat 

diagnosztikus nehézséget.  



 
 

27 

1.6.7. Amblyopia 

 Főleg aszimmetrikus, enyhe fovealis tünetek esetén könnyen amblyopiának 

diagnosztizálható az XLRS, de a családi halmozódás és az X-hez kötött öröklésmenet 

gyanúja esetén gondolni kell XLRS-re is (13). 

 

1.6.8. Wagner-féle vitreoretinalis dystrophia 

 Autoszomális domináns (AD) módon öröklődő, gyakran myopiával járó betegség. A 

retinaleválással járó formák rossz prognózisúak. Ellentétben az XLRS-sel, ahol a 

macula mindig érintett és főleg a szkotopikus b-hullám amplitúdója csökkent, itt a 

macula általában megkímélt, míg az ERG minden komponense csökkenhet (13). 

 

1.6.9. Norrie-betegség 

 X-kromoszómához kötött, recesszíven öröklődő, születéstől, vagy csecsemőkortól 

tüneteket okozó betegség, mely leukokoriával, kétoldali ideghártyaleválással, mentális 

retardációval, neuroszenzoros süketséggel jár (14). 

 

 Az XLRS elkülönítendő még retinoblastomától, retinopathia praematororumtól (ROP), 

Coats-betegségtől, Stickler-szindrómától, familiaris exsudativ vitreoretinopathiától 

(FEV), foetalis persistaló vasculaturától (FPV). 

 

1.7. Terápiás lehetőségek 

 Az XLRS jelenleg még gyógyíthatatlan betegség. Apushkin és munkatársai 

karboanhidráz gátló (2%-os dorzolamide, Trusopt) szemcseppet használtak 8 XLRS-ben 

szenvedő férfibetegen 3x naponta 1-6 hónapig, mely után 7 betegen OCT-vel a cystoid 

űrök mérete és a foveolaris vastagság szignifikánsan csökkent, 5 betegen a vízus 

(ETDRS) több mint 7 betűvel javult (73). A szerzők véleménye szerint a dorzolamid 

valószínűleg a pigmentepithelium sejtekre hat, segíti a cystoid űrökben felhalmozódó 

solubilis retinoschisin felszívódását, így a schisis méretének csökkenésével javul a 

látóélesség (73,74). A kezelés a fotoreceptor degeneráció progressziójára nincs hatással 

(73,74).   

 Ghajarnia és munkatársai XLRS-betegeket acetazolamiddal kezeltek (2 hónapig napi 

3x62,5 mg, majd 9 hónapig napi 250 mg dózisban per os) (75). A kezelés hatására a 



 
 

28 

cystoid űrök OCT-vel kimutatható csökkenését és a látóélesség 20/70-ről 20/20-ra 

javulását írták le egy 8 éves XLRS-ben szenvedő fiún (75). A kezelés befejezése után 

2,5 hónappal ismételten látóélesség csökkenést és a maculáris cystoid űrök növekedését 

tapasztalták, melyek újabb 3 hónapos kezelés mellett ismét javulni kezdtek (75). Az 

acetazolamid valószínűleg a pigmentepitheliumon keresztül zajló folyadéktranszportra 

hatva csökkenti a cystoid űrök folyadéktartalmát (75).  

 Ikeda és munkatársai három XLRS-ben szenvedő beteg 5 szemén végeztek pars plana 

vitrectomiát a hátsó üvegtesti határhártya és a belső határhártya (ILM) leválasztásával, 

majd 30% sulfur hexafluoride (SF6) gáztamponádot alkalmaztak (76). A betegeket 

műtét után OCT-vel követték. A fovealis schisis minden szemen csökkent, vagy 

megszűnt, a látóélesség három szemen javult, két szemen változatlan maradt (76). Egy 

szemen az első vitrectomia során a hátsó üvegtesti határhártya leválasztása sikertelen 

volt és a fovealis schisis fennmaradt, ami a második vitrectomia után megszűnt. Mindez 

a vitreoretinalis tractio szerepét mutatja a retinoschisis kialakulásában (76).  

 Wu és munkatársai 20 XLRS-ben szenvedő beteg 22 szemén (átlagéletkor 3,5 év) 

autológ plazmin enzimmel kiegészített vitrectomiát végeztek. A beteg véréből nyert 

autológ plazminból 0,1-0,2 ml injektáltak az operálandó szembe intravitrealisan 30 

perccel a vitrectomiát megelőzően, a vitreoretinalis kapcsolatok oldása céljából (enélkül 

mechanikusan nagyon nehéz teljes hátsó üvegtesti határhártya leválasztást végezni 

gyerekeken). Ezzel a technikával a betegek 91%-ában a schisis megszűnését, 53%-ában 

látóélesség javulást értek el (77).  

 Mindezen próbálkozások azonban csak tüneti kezelések, az XLRS gyógyítására nem 

alkalmasak. Az utóbbi négy évben több génterápiás kísérlet is történt, egereken.  

 Zeng és munkatársai létrehoztak egy retinoschisisben szenvedő egérmodellt (Rs1h-

KO), mely a juvenilis retinoschisisre jellemző klinikai tüneteket mutatta (negatív típusú 

szkotopikus maximális ERG görbét, szövettanilag a retina számos rétegének 

dezorganizációját, a belső magvas réteg schisisét). RS1 proteint immunhisztokémiai 

módszerrel sem lehetett az állatokban kimutatni. AAV(2/2)-CMV-Rs1h plazmid vektor 

segítségével működő  Rs1h cDNS-t juttattak be a 13 hetes Rs1h-KO egerek 

szemgolyójába intraocularis injekció formájában. Ezt követően a negatív típusú ERG 

megszűnését, a szkotopikus maximális b-hullám amplitúdó pozitív tartományba 

emelkedését, immunhisztokémiával a RS1 protein minden rétegben való 
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kimutathatóságát tapasztalták, azonban a retina szövettani szerkezetére nem volt 

hatással (7).  

 Min és munkatársai Rs1h-hiányos egereken AAV5-mOP-RS1 vektort használva az 

előző eredményeken felül jelentős morfológiai javulást, a cystoid szerkezet megszűnését 

írták le „scanning laser ophthalmoscope” (SLO) használatával, 6 hónappal a kezelés 

után (8).  

 A jövőben a dorzolamid és a génterápia kombinálásával lehetővé válhat a cystoid űrök 

méretének gyors csökkenése és a szövetek adhéziója, mely elősegíti a mielőbbi 

gyógyulási folyamatot (74).  

 Mindezen eredmények ellenére az egerek retinájának sajátossága (fovea hiánya) miatt 

az egérmodellekből származó eredményeket óvatosan kell kezelni, ugyanis humán 

egyedeken a fovea érintettsége mindig jelen van (11).  

 A perifériás retinoschisis rendszerint nem igényel terápiás beavatkozást, mert idővel 

általában spontán visszafejlődik (78). Mivel a perifériás retinoschisis és a retinaleválás 

esélyének csökkentésére végzett lézerfotokoaguláció számos esetben retinaleváláshoz 

vezetett, az ideghártyaleválás nélküli perifériás retinoschisisben a megfigyelés, míg 

retinaleválással járó esetekben a pars plana vitrectomia a választandó kezelési mód (78). 

 

2. Célkitűzések 

 Az X-kromoszómához kötötten öröklődő juvenilis retinoschisis átfogó, korszerű 

klinikai és genetikai elemzése, progressziójának megítélése Magyarországon elsőként, a 

hazai szemészeti centrumok bevonásával. 

1. Részletes családfaelemzést követően a lehető legszélesebb körben (országos 

viszonylatban) felkutatni az XLRS-ben szenvedő betegeket és családtagjaikat.   

2. A retina károsodását megítélni objektív morfológiai és funkcionális vizsgálatokkal a 

különböző megjelenési formákban és az életkor függvényében (időbeni lefolyás 

modellezése), majd a kapott eredményeket összehasonlítani egymással és a normál 

korcsoporti értékekkel.  

3. Összefüggéseket keresni a legjobb korrigált látóélesség (BCVA), valamint a retina 

morfológiai és funkcionális vizsgálatainak eredményei között. 

4. Új, a korábbinál részletesebb klasszifikációt készíteni a betegség különböző 

megjelenési formáinak pontosabb besorolására.  
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5. A molekuláris genetikai hátteret feltárni minél több XLRS-ben szenvedő betegen, az 

előforduló mutációk prevalenciáját meghatározni, majd a kapott eredményeket 

összevetni a nemzetközi adatokkal.  

6. A mutáns RS1 proteinek harmadlagos szerkezetváltozását feltárni és összefüggést 

keresni a szerkezetváltozások és a betegség súlyossága között. 

7. Összehasonlítani az eltérő genetikai hátterű esetek klinikai jellegzetességeit 

(genotípus-fenotípus elemzés). 

 

3. Betegek és módszerek 

3.1. Betegcsoportok kiválasztása, családfaelemzés  

 A vizsgálatok az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottsága által engedélyezett kutatási terv és etikai engedély (TUKEB szám: 110/2005) 

alapján, a Helsinki Deklarációnak megfelelően folytak. Részletes szó- és írásbeli 

tájékoztatás után valamennyi résztvevő írásos beleegyező nyilatkozatot írt alá a 

kutatásban való önkéntes részvételt vállalva. A vizsgálatok során talált új és már ismert 

mutációkat a nemzetközi “Leiden Open Variation Database” RS1 honlapján 

regisztráltuk (55). 

 A Mária utcai Szemészeti Klinikán 2005. szeptember 1. és 2008. szeptember 1. között 

végzett prospektív vizsgálat során 35 XLRS által érintett családot derítettünk fel. A 

Budapest vonzáskörzetébe tartozó betegeken kívül a Pécsi és Szegedi Szemklinikákon 

észlelt családokat is vizsgáltuk.  

A vizsgálatokba való bevonás kritériumai az alábbiak voltak: 

 fovealis retinoschisis jelenléte perifériás schisissel, vagy anélkül 

 cystás, vagy atrophiás fovealis elváltozás az OCT képen 

 szubnormális b-hullámú, vagy negatív típusú szkotopikus maximális Ganzfeld 

ERG görbe 

 pozitív családi anamnézis esetén részletes családfaelemzést követően XLRS 

hordozó nő gyermeke, vagy XLRS-ben szenvedő férfi lánya 

 A 35 felderített családból 24 család 107 tagja (49 férfi, átlagéletkor±SD: 24±17,4 év; 

58 nő, átlagéletkor±SD: 36,5±18,4 év) vállalta a kutatásban való részvételt.  

 A klinikai vizsgálatba részletes családfaelemzést követően 24 XLRS-ben szenvedő 

család 51 családtagját (31 beteg férfit, átlagéletkor±SD: 22,5±14,1 év; 19 hordozó nőt, 
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átlagéletkor±SD: 36,9±13,2 év; 1 XLRS klinikai képét mutató nőbeteget, életkor: 26 év) 

vontuk be. A klinikai vizsgálati protokoll a következőkből állt: automata refraktometria, 

a legjobb korrigált látóélesség meghatározása, az elülső szegmentum réslámpás 

vizsgálata, majd pupillatágítást követően szemfenék vizsgálat, fundusfoto (50°), optikai 

koherencia tomográfia, Ganzfeld, valamint multifokális elektroretinográfia.  

 Az OCT-vel tapasztalható és pontosan mérhető morfológiai változások (cystás→ 

atrophiás stádium) funkcióra gyakorolt hatásának pontosabb megítélésére két 

betegcsoportot alakítottunk ki a centrális foveolaris vastagsági (CFT) értékek alapján. 

 Az I. betegcsoportba a cystás maculájú betegeket soroltuk, akiknek CFT értékei 

nagyobbak voltak, mint az átlagos kontroll CFT+SD, azaz >173,2 µm. 

 A II. betegcsoportba az atrophiás maculájú betegek kerültek, akiknek CFT értékei 

alacsonyabbak voltak, mint az átlagos kontroll CFT-SD, azaz <140,2 µm.  

 Mindezek alapján az I. betegcsoportba 23 fő, 45 szeme (átlagéletkor±SD: 16,2±9,8 év), 

míg a II. betegcsoportba 9 fő, 16 szeme (átlagéletkor±SD: 39,6±9 év) került.  

 A 19. család II/1. beteg jobb szemét (27/A. ábra) a maculára is ráterjedő 

ideghártyaleválás miatt egyik betegcsoportba sem soroltuk be.   

 A genetikai vizsgálatokat 24 XLRS-ben szenvedő család 107 tagján (49 férfi, 

átlagéletkor±SD: 24,6±17,8 év; 58 nő, átlagéletkor±SD: 37±18,2 év) végeztük el a 

következő protokoll szerint: DNS izolálás perifériás vénás vér leukocytáiból, majd az 

Rs1 gén 6 exonjának és kapcsolódó intronikus szakaszainak amplifikálása polimeráz 

láncreakcióval (PCR), végül pedig a termékek direkt szekvenálása.  

 Ugyanezen vizsgálati időszakban 50 egészséges, azonos korcsoportú (átlagéletkor±SD: 

25,2±15,3 év) férfi személyt vontunk be ugyanazon protokoll szerint végzett klinikai és 

genetikai vizsgálatokba és a következő beválogatási kritériumok alapján fogadtuk el 

őket kontroll személynek: 

 normál látóélesség  

 negatív szemészeti státusz 

 normál OCT és ERG eredmények  

 szerzett, vagy örökletes szembetegség hiánya 

 nem tagja egyik XLRS-ben szenvedő családnak sem 
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3.2. Klinikai vizsgálatok (a vizsgálómódszereket a tanulmányba bevont személyek   

         kivizsgálásának sorrendjében tárgyaljuk)  

 

3.2.1. A retina funkciójának szubjektív vizsgálata - látóélesség vizsgálat     

 Megvizsgáltuk minden résztvevő fénytörési állapotát automata refraktométerrel 

(Tomey RT-6000, Tomey Corporation, Nagoya, Japan), majd Kettesy-féle látásvizsgáló 

táblát alkalmazva meghatároztuk a nyers és legjobb korrigált látóélesség (BCVA) 

decimális értékét. Az eredmények összehasonlíthatósága és statisztikai 

feldolgozhatósága érdekében az így kapott BCVA értékeket „logarithm of the Minimum 

Angle of Resolution” (logMAR) egységbe konvertáltuk a 2. táblázat segítségével. 

 

2. táblázat. Kettesy-féle táblán felvett látóélesség logMAR egységekbe való átszámítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. A retina morfológiájának szubjektív vizsgálata - indirekt szemtükrözés 

 Réslámpánál pupillatágítást (0,5% cyclopentolate) követően 90D-ás SuperField
®
 Volk

®
 

lencsével történt részletes indirekt szemfenék vizsgálat. 

 

 

 

Kettesy-féle  Decimális  logMAR  

5/5  1,00  0,00  

5/6  0,83  0,08  

5/7  0,71  0,15  

5/8  0,63  0,20  

5/9  0,56  0,26  

5/10  0,50  0,30  

5/12  0,42  0,38  

5/15  0,33  0,48  

5/20  0,25  0,60  

5/25  0,20  0,70  

5/30  0,17  0,78  

5/50  0,10  1,00  

5 mou  0,05  1,30  

4 mou  0,04  1,40  

3 mou  0,03  1,52  

2 mou  0,02  1,70  

1 mou  0,01  2,0  
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3.2.3. A retina morfológiájának objektív vizsgálata - optikai koherencia tomográfia 

          (OCT)  

 Az OCT vizsgálatokat harmadik generációs OCT berendezéssel végeztük (StratusOCT, 

Zeiss-Humphrey Instruments, Dublin, CA, USA) (13. ábra) (79).  

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra. Stratus OCT készülék.   

 

 A harmadik generációs OCT készülékek működése azon alapszik, hogy 

a szuperlumineszcens dióda lézer által kibocsájtott csaknem infravörös (820 nm) 

hullámhosszú fénysugár a retina optikailag különböző sűrűségű (optikai denzitású) 

rétegeiben különbözőkeppen nyelődik el, illetve verődik vissza (28). A visszaérkező 

fényből, illetve a referencia karból visszaverődő fénynyalábból  az eszköz szoftvere 

kialakítja a retina keresztmetszeti képét.  

 A macula vizsgálata során a készülék hat darab, egyenként 6 mm hosszú radialis irányú 

metszetet (B-scan) készít, amelyeknek középpontja a foveolára esik (14. ábra). A B-

scant alkotó metszetek egyenként 256 pontszerű leképezésből (A-scan) állnak (80). Ily 

módon transversalisan 20 mikron, axiálisan 10 mikron felbontású felvételek készíthetők 

a retináról (79).  

              A                                                           B 

 

 

 

 

 

 

14. ábra. A stratus OCT leképezési profilja. (A) A nyilak a hat radier leképezési irányt 

jelölik (B-scan). (B) Az egyes átlókat alkotó kék pontok a 256 A-scant szimbolizálják a 

9 ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) régióra vetítve (79). 
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  A betegek pupilláját egy-egy csepp Humapenttel (0.5% cyclopentolate) tágítottuk az 

OCT vizsgálat előtt. Amennyiben a vizsgált szemmel a berendezés belső fixációs 

pontját a beteg nem látta, a másik szem külső fixációja mellett végeztük a vizsgálatot. A 

kapott adatok feldolgozásához a műszer beépített szoftverét használtuk (Version A-2, 

Zeiss-Humphrey), ami kiszámítja a tomogramon látható két jeldús (piros-fehér) réteg, 

az ILM és a pigmenthám (RPE) között a retina átlagos vastagságát (FT), a 3,45 mm-es 

scan átmérőnek megfelelően a centrális (CMV) és a 6 mm-es scan átmérőnek 

megfelelően a teljes macula térfogatot (TMV). Mivel az XLRS cystás stádiumában a 

készülék szoftvere számos esetben nem azonosítja helyesen a retina különböző 

rétegeinek határát, ezért ezekben az esetekben a pontosabb manuális (caliper) mérési 

módszert alkalmaztuk (15. ábra). Centrális fixációnál a caliper mindkét „célkeresztjét” a 

retina síkjára merőlegesen, a hat radiális scan metszéspontjában elhelyezve, mértük az 

ILM és az RPE közötti távolságot, azaz a centrális foveolaris vastagságot (CFT). 

Excentrikus fixációnál cystás stádiumban, vagy szabálytalan cystoid űr esetén (15/A. 

ábra) a legnagyobb, atrophiás stádiumban (15/B. ábra) pedig a legkisebb centrális 

foveolaris vastagságot mértük. 

 

A                                                                   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. A centrális foveolaris vastagság manuális mérése „caliper” technikával 

excentrikus fixációnál (A) cystás és (B) atrophiás stádiumban. A szoftver az ILM és a 

RPE rétegek síkjára merőlegesen helyezett két világoskék színű kereszt közti távolságot 

méri, melyekkel cystás stádiumban a legnagyobb, atrophiás stádiumban pedig a 

legkisebb centrális foveolaris vastagságot mértük.  
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 Hasznos és sokat használt mérési mód a teljes retinavastagság mérése a maculában az 

ETDRS által meghatározott kilenc régióban (81) (16. ábra). A foveolát metsző hat 

radiális scan mérési adatait felhasználva a gép kiszámítja a retina átlagos vastagságát a 

foveolában és két koncentrikus körben (a belső 3,5 mm, a külső 6 mm sugarú) a felső, a 

temporalis, az alsó és a nasalis retinaterületeken. 
 

                 A 

 

 

 

 

 

                 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. (A) Egészséges retina Stratus OCT-vel készült keresztmetszeti képe, (B) 

színkódolt vastagsági térképe, átlagos vastagsága és térfogata a 9 ETDRS-régiónak 

megfelelően.  

 

 15 beteg 30 szemén 10 mm-es scant is alkalmaztunk a papillo-macularis régióra 

pozícionálva, a fovealis retinoschisis nasalis irányú kiterjedésének vizsgálatára. 

 Fundus-albipunctatus szerű fehér pettyezettséget mutató betegünk mindkét szemfenéki 

fényképén megmértük a macula területén az egyes fehér pettyek átlagos távolságát. 

Méret szempontjából referenciának tekintettük a vena centralis retinae valamely 

főágának átmérőjét a papilla pereménél (125 mikron) (82). Ezt az értéket összevetettük 

a cystoid űrök falát alkotó pillérek OCT képén caliperrel módszerrel pontosan mérhető 

távolságával. 

 Lehetőségünk volt kipróbálni egy újabb, nagyobb felbontású, negyedik generációs 

OCT készüléket is (Cirrus™ High Definition OCT, Carl-Zeiss Meditec, Dublin, CA, 

USA), aminek a működési elve annyiban különbözik a Stratus OCT elvétől, hogy ebben 

az esetben az egyes A-scanek reflektivitási adatait matematikai algoritmus (Fourier 
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transzformáció) segítségével számolja ki a szoftver a visszaverődő vizsgáló fénynyaláb 

színspektruma alapján (innen a két, szinonima elnevezés: "spectral domain", illetve 

"fourier-domain" OCT). A módszer előnye, hogy jelentősen gyorsul a leképezési 

sebesség, és az újabb, 840 nm-es fényforrás segítségével nő az axialis felbontás is (17. 

ábra) (83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra. Cirrus™ High Definition OCT.   

  

 A készülék a foveola közepére centrált 6x6 mm-es területen egyenként 256 A-scant 

gyűjt össze 200 lineáris B-scan mentén (18. ábra) (80). Segítségével a Stratus 

készülékhez hasonlóan transversalisan 20 mikron, viszont axialisan 5 mikron felbontású 

felvételek készíthetők a retináról, melyek a sok adatnak, illetve a rövid leképezési 

időnek köszönhetően 3 dimenziós formában is megjeleníthetők (83). 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. A Cirrus OCT leképezési profilja. A kék pontok a lineáris leképezést jelölik a 

9 ETDRS régióra vetítve (80). 
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 A készülék 50-szer gyorsabb, mint a Stratus OCT és az általa készített nagyfelbontású 

felvételekkel még részletesebben tanulmányozható a retina szerkezete, míg a 3 

dimenziós képek segítségével térben is érzékelhetővé válnak a macularis elváltozások 

(19. ábra) (80). 

 

19. ábra. (A) A nagyfelbontású Cirrus OCT-vel egészséges szemfenékről készült 6 mm 

hosszú keresztmetszeti kép és (B) 3 dimenziós színkódolt retinavastagsági térkép. 

 

 

 A készülékkel egy egészséges kontroll és egy XLRS-ben szenvedő beteget volt 

alkalmunk megvizsgálni.   

 

3.2.4. A retina funkciójának objektív vizsgálata - elektroretinográfia    

3.2.4.1. Ganzfeld elektroretinográfia (GfERG) 

 Az ERG vizsgálatokat a Roland Consult cég (Brandenburg/Wiesbaden, Germany) 

RetiPort rendszerével, az ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology 

of Vision) által meghatározott standard protokoll szerint végeztük klinikánk 

Elektrofiziológiai Laboratóriumában (84). Miután meggyőződtünk arról, hogy a vizsgált 

személynek nincs szemgyulladása, anamnézisében epilepszia, zárt zugú glaucoma, az 

alkalmazandó szemcseppekre való gyógyszerérzékenység és 6 héten belüli szemészeti 

műtét nem szerepel, pupilláit Humapent (0.5% cyclopentolate) cseppel tágítottuk. A 

vizsgálatot 7-8 mm-es pupilla átmérő mellett végeztük. Az inaktív (referens) 

bőrelektródokat a külső szemzugok közelében a halánték bőrére, a földelő elektródot a 

nasion fölé a homlok bőrére, míg az aktív (differens) elektródként használt „ERG-Jet” 

kontaktlencse elektródokat Humacain (0,4% oxybuprocaine) szemcseppel történt 
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érzéstelenítés után a szaruhártyákra helyeztük fel. Ingerforrásként (diffúz fehér fény) 

Ganzfeld-búrát használtunk. 

 A vizsgálat első részében a pálcikák funkcióját vizsgáltuk szkotopikus körülmények 

között (30 perc sötétadaptáció után).  

 A szkotopikus regisztrátumok közül a pálcika válasz három gyenge (-2,5 log units, 

0.01 cd·s/m
2
) fényvillanásra kapott átlagolt görbe (20. ábra).  

 A szkotopikus maximális válasz három erősebb (+0,6 log units, 3 cd·s/m
2
) 

fényfelvillanásra kapott átlagolt görbe, mely a pálcikák mellett a csapok válaszát is 

tartalmazza.  

 A szkotopikus oszcillatórikus potenciál szintén három erősebb (+0,6 log units, 3 

cd·s/m
2
) fényingerrel kiváltott átlagolt görbe, mely tulajdonképpen a maximális 

(pálcika+csap) válasz b-hullámának derivált függvénye és az Amakrin sejtek, valamint 

a retina belső rétegeinek funkciójáról ad információt.  

 A vizsgálat második részét fotopikus körülmények között végeztük (10 perc 

fényadaptáció után) és a csapok funkcióját regisztráltuk.  

 A fotopikus csap válasz három erős (+0,6 log units, 3 cd·s/m
2
) fényvillanásra kapott 

átlagolt görbe és túlnyomóan a csapok aktivitását mutatja.  

 A fotopikus 30 Hz „flicker” válasz 10 erős (+0,6 log units, 3 cd·s/m
2
) fényvillanásra 

kapott átlagolt regisztrátum és kizárólag a csapok válaszát tartalmazza, mivel a pálcikák 

15 Hz-nél magasabb frekvenciájú fényingerre nem képesek reagálni (85).  

 Mértük a GfERG válaszok amplitúdóját (µV) és implicit (csúcs) idejét (ms).  
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20. ábra. Egészséges szemről elvezetett normális amplitúdójú és implicit idejű Ganzfeld 

ERG válaszok.  

 

3.2.4.2. Multifokális elektroretinográfia (mfERG) 

 A vizsgálatokat a Roland Consult cég (Brandenburg/Wiesbaden, Germany) RetiScan 

rendszerével, az ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) 

által meghatározott standard beállításokkal végeztük klinikánk Elektrofiziológiai 

Laboratóriumában (84). 15 perces fényadaptáció (stabil közepes erősségű 

szobamegvilágítás) után a betegek előkészítése és az elektródok felszerelése a GfERG-

hez hasonló módon történt. A vizsgálat monokulárisan, a legjobb közeli korrekcióval 

történt. Az ingerlést 61 fekete-fehér hexagonból álló, speciális pszeudorandom 

szekvencia szerint váltakozó, 21”-os katódsugárcsöves monitoron megjelenített 

ingermintával végeztük (21. ábra). A tényleges inger a fehér hexagonok megjelenése. 

Az ingermintát alkotó hexagonok nagysága a centrumtól a periféria felé haladva, a 
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retinalis csapsűrűséggel fordított arányban, nő. Az ingerhexagonok különböző nagysága 

miatt a vizsgálatok eredményének jellemzésére az egységnyi területre jutó elektromos 

aktivitást, az ún. válaszsűrűséget (nV/fok
2
) célszerű figyelembe venni a hullámok 

amplitúdójának mikrovoltban (µV) kifejezett értéke helyett. 

 

21. ábra. A mfERG során használt ingerminta és a vizsgálat eredménye 

(retinogramtérkép). 

 

 Az ingerlés eredményeként keletkezett és folyamatosan elvezetett ERG válaszból a 

készülék szoftvere keresztkorrelációs módszerrel számítja ki az egyes ingerelt 

retinaterületek lokális válaszát és az ingermintával megegyező számú kis retinogramot 

jelenít meg. Az általunk használt beállítással a retina lineáris funkciójára jellemző ún. 

első rendű (first order kernel) választ vizsgáltuk. 

 A vizsgálat során a monitor és a vizsgált szem távolsága 28 cm volt, így az ingerminta 

méretét figyelembe véve a retina centrális 60° átmérőjű területét ingereltük. A vizsgálat 

8, egyenként 46 másodpercig tartó szakaszból állt. 

 Mértük a mfERG túlnyomóan csap eredetű N1- (a) és bipoláris sejt eredetű P1- (b) 

hullámának válaszsűrűségét és csúcsidejét (22. ábra).  
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22. ábra. A mfERG fő komponensei. N1= a-hullám, P1= b-hullám. 

 

 A mfERG klinikumban használt első két hullámkomponense (N1 és P1) és a GfERG 

fotopikus hullámának komponensei (a és b) irodalmi adatok szerint nagyrészt azonos 

retinasejtekben generálódnak (46). 

 A kapott paraméterek megjeleníthetők térképszerűen, gyűrűk szerint átlagolva és 3 

dimenziós színkódolt formában (23. ábra).  

 A retinogramtérkép (23/A. ábra) topográfikusan ábrázolja az ingerminta minden egyes 

hatszögének megfelelő retinaterület fokális válaszát, segítségével könnyen 

azonosíthatóak a csökkent funkciójú régiók. 

 A gyűrű szerinti megjelenítés (23/B. ábra) az 5 koncentrikus gyűrűben elhelyezkedő 

fokális elektroretinogramok válaszsűrűség értékeinek átlagát jeleníti meg, így könnyen 

felmérhető a macularis funkciócsökkenés az excentricitás függvényében. 

 A 3 dimenziós megjelenítési forma (23/C. ábra) látványosan demonstrálja a vizsgált 

retinaterület funkciójának térbeli eloszlását.  
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23. ábra. A mfERG megjelenítési formái. (A) Retinogramtérkép, a válaszsűrűség 

topográfikus megjelenítése. (B) A válaszsűrűség értékek gyűrűk szerinti átlagának 

megjelenítése a centrumtól a periféria felé (1.→5. gyűrű). (C) Válaszsűrűség 3 

dimenziós színkódolt ábrázolása.  
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 Ép retinában az elektromos aktivitás centrálisan a legnagyobb és a periféria felé 

folyamatosan csökken.  

 Bár a készülékben hatékony szem- és szemhéjmozgást, pislogást, rossz fixációt 

felismerő hibaszűrő rendszer is működik, a vizsgálat sikeres kivitelezéséhez a beteg jó 

kooperációja is szükséges.   

 

3.3. Molekuláris genetikai vizsgálatok 

 A molekuláris genetikai nomenklatúrára vonatkozóan den Dunnen a Human Genetics 

című folyóiratban, 2001-ben megjelent ajánlását tekintettük irányadónak (86). 

3.3.1. DNS izolálás  

 Összesen 24 XLRS-ben szenvedő család 107 tagjától (49 férfi, 58 nő) és 50 egészséges 

kontroll személytől vettünk személyenként 6 ml perifériás vénás vért K3-EDTA 

kémcsőbe. Az EDTA stabilizált vérmintákból QIAamp
®
 DNA Isolation Mini Kit 

(Qiagen GmbH; Hilden, Germany) segítségével, a gyártó által leírt protokoll szerint 

izoláltuk a leukocytákból a genomiális DNS-t (87). A DNS mintákat a felhasználásig     

-20ºC-on tároltuk.  

3.3.2. Polimeráz láncreakció   

 Minden DNS mintából polimeráz láncreakcióval, automata PCR készülékben (Thermo 

Hybaid PxE thermal cycler, Thermo Hybaid, Franklin, MA) amplifikáltuk az RS1 gén 6 

exonját és a velük szomszédos intron szakaszokat. A primerek és az amplifikált 

fragmentek méretei, valamint az annealing (kapcsolódási) hőmérséklet a 3. táblázatban 

láthatók.  
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3. táblázat. PCR során használt primerek hossza és annealig hőmérsékletük.                

F= forward, R= reverse, bp= bázispár. 

 
 

 A PCR során ~50 ng genomiális DNS-t használtunk, a reakcióelegy a következő 

összetevőket tartalmazta 50 μl végtérfogatban: 5X GoTaq puffer (pH 8.5, 1.5 mM 

MgCl2; Promega Corporation, Madison WI), 25 pmol minden primerből (Invitrogen 

Life Technologies, Glasgow, UK), 0.2 mmol minden dNTP-ből (Promega) és 2.5 U 

GoTaq polimeráz (Promega). A PCR ciklusok a következő protokoll szerint történtek: 

pre-denaturáció 95°C-on 2 percig, majd denaturáció 95°C-on 1 percig 35 cikluson 

keresztül, 50°C-os annealing hőmérséklet 1 percig, elongáció 72°C-on 1 percig. A 

végső extenzió szintén 72°C-on, 10 percig tartott. A PCR termékeket 1%-os agaróz 

gélen megfuttatva (gélelektroforézis), ethidium bromiddal megfestve ellenőriztük. Az 

eredményül kapott DNS-t Roche High Pure PCR Purification Kit-tel (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) tisztítottuk a gyártó által leírt protokoll 

szerint.  

 

3.3.3. Direkt szekvenálás 

 A PCR során amplifikált RS1 DNS szakaszok genotipizálása egy automata DNS 

szekvenáló készüléken (ABI Prism
®
 310 Genetic Analyzer; Perkin Elmer™; Applied 

Biosystems), Big Dye Terminator Cycle-Sequencing v3.1 Kit (Applied Biosystems, 

Foster City, CA) segítségével történt. A csíkok erősségététől függően 0.5-1.0 μl PCR 

termékhez 20 μl puffert használtunk. A szekvenciák megjelenítése a Chromas 1.45 

Exon Primers (5’-3’) Termék 
hossz (bp)  

Annealing 
hőmérséklet (ºC)  

1. F: CTC AGC CAA AGA CCT AAG AAC  216 58 
R: GTA TGC AAT GAA TGT CAA TGG 

2. F: GTG ATG CTG TTG GAT TTC TC  176 56 
R: CAA AGT GAT AGT CCT CTA TG    

3. F: CGA TGC ATA AGG ACT GAG TGT GAT C  377 50 
R: GCA TTA ACA TAG GCT TAC TAA TAG 

4. F: CGT GAG TAG TGA ACC GTT GAA GAC 381 50 
R: ACG CTG GTA GAG AGG CCT AT 

5. F: GCA AGT TAA GTA TAA CGG AAG CTG G  508 50 
R: GGA AAG CGC AGA TGA TCC ACT GTG  

6. F: GCA AAC TGC TTT AAC TAC TTC C 427 50 
R: CCA GCA CTG CAG TTA CAA TTG C 
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szoftverrel történt (School of Health Sciences, Griffith University, Gold Coast Campus 

Southport, Queensland, Australia), majd mindegyiket összevetettük az RS1 gén 

referencia szekvenciájával (GenBank AF014459) és az 50 kontroll személy 

szekvenálási eredményével. 

 A normál és mutáns RS1 protein harmadlagos térbeli szerkezetét a CPHmodels 2.0 

Server (http://www.cbs.dtu.dk/services/CPHmodels/) prediktív fehérje modellező 

szoftverével jelenítettük meg. 

 Alternatív splice site meghatározásra a Berkeley Drosophila genome project 

NNSPLICE 0.9 predilekciós szoftverét használtuk 

(http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html). 

 

3.4. Statisztikai módszerek 

 A statisztikai számításokat a Statistica 8.0 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA), az 

SPSS 15 (SPSS Inc., Chicago, USA) és az Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft
®

 

Corp.) programokkal végeztük. Szignifikánsnak a p<0,05 értékeket tekintettük. A 

kontroll, a hordozó és a betegcsoportok életkor, BCVA, OCT és ERG paraméterei közti 

eltérések szignifikanciájának kiszámítására variancia analízist (one-way ANOVA) 

követően Newman-Keuls post hoc analízist alkalmaztunk. Az egyes paraméterek közti 

korreláció vizsgálatára lineáris regressziót végeztünk, több esetben a két változó közti 

összefüggés jobb szemléltetésére a legkisebb négyzetek (DWLS) módszerével 

illesztettünk görbét. A korreláció mértékét Pearson-féle korrelációs együtthatóval (r) 

írtuk le. ROC analízissel vizsgáltuk a centrális foveolaris vastagságot az életkor 

függvényében és meghatároztuk a cystás és atrophiás stádium közötti legjobb 

szenzitivitással és specificitással rendelkező elválasztó (cut-off) pontot.  

 

4. Eredmények 

4.1. Klinikai vizsgálatok 

 A klinikai vizsgálatok eredményeit a 24-39. ábrákon és a 4-6. táblázatokban foglaltuk 

össze. 

 A 24 család családfaelemzéssel feltárt tagjait és a vizsgálatban résztvevő 107 

családtagot (49 férfi, átlagéletkor±SD: 24±17,4 év; 58 nő, átlagéletkor±SD: 36,5±18,4 

év) a 24. ábrán szemléltetjük.  

http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html
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24. ábra. A vizsgálatban résztvevő, XLRS-ben szenvedő családok családfái. A 

valószínűleg XLRS hordozó leányok/nők kivételével mindenki átesett molekuláris 

genetikai vizsgálaton.   
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r= 0,46; p= 0,0001

4.1.1. A retina funkciójának szubjektív vizsgálata - látóélesség 

 A 31 XLRS-ben szenvedő férfibeteg legjobb korrigált látóélesség (BCVA) logMAR 

értéke 2,0 és 0,0 közé esett (átlag±SD: 0,51±0,34), mely szignifikánsan magasabb a 

kontroll csoport 0,0 értékeinél. A betegek mért fénytörési hibája +5,0 és -6,5 dioptria 

(D) között változott (átlag±SD: +0,4±1,82), a betegséghez gyakran társuló 

hypermetropia 17 beteg 27 szemén (43,5%) volt megfigyelhető.  

 A 3 éves kutatási időszak alatt csupán 2 beteg 4 szeme mutatott (1. család IV/2.; 2. 

család III/1.) szignifikáns látásjavulást (BCVA átlag±SD: 0.42±0.17→ 0.27±0.13), 

melyekhez azonban értékelhető OCT és ERG változás nem társult. A többi beteg 

látóélességében szignifikáns látásromlást nem tapasztaltunk. Közepes fokú pozitív, 

szignifikáns korrelációt találtunk a logMAR-ban kifejezett látóélesség és az életkor 

között, mely jól mutatja a látóélesség lassú egyenletes romlását az életkor 

előrehaladtával (25/A. ábra). 

 A legkisebb négyzetek (DWLS) módszerét alkalmazva azonban a látóélesség 13 éves 

korig tartó kismértékű javulása, majd 45 éves korig tartó lassú romlása, ezt követően 

gyorsuló ütemű romlása figyelhető meg, főleg atrophiás maculákkal társulva (25/B. 

ábra).  

A                                                                    B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra. (A) Lineáris korrelációs analízis eredménye a logMAR-ban kifejezett 

látóélesség és az életkor között, XLRS-ben szenvedő férfibetegeken. A folyamatos piros 

vonal a korrelációs trendvonalat, a szaggatott piros vonalak a 95%-os konfidencia 

intervallumot képviselik. (B) Ugyanazok a paraméterek DWLS módszerrel ábrázolva. 

Kék ponttal a cystás, karikával az atrophiás maculájú szemeket jelöltük. Mindkét 

esetben szignifikáns pozitív korreláció figyelhető meg a BCVA logMAR és az életkor 

között. 

 

  A hordozó nők logMAR-ban kifejezett legjobb korrigált látóélessége (átlag±SD: 

0,06±0,33) nem mutatott szignifikáns eltérést a normál korcsoporti értékekhez képest. 
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4.1.2. A retina morfológiájának szubjektív vizsgálata - indirekt szemtükrözés 

 Macularis érintettség a 31 XLRS-ben szenvedő beteg 100%-ában volt látható. A 

jellegzetes kerékküllő-szerű rajzolatú (26/A. ábra) cystás retinoschisis 22 betegen (71%; 

átlagéletkor±SD: 15,1±7,5 év) volt megfigyelhető a macula területén, mindegyik 

esetben bilaterálisan. 9 beteg 17 szemén (27,4%; átlagéletkor±SD: 40,7±9,8 év) nem-

specifikus fovealis atrophia (26/C. ábra), míg egyetlen szemen (1,6%; 19. család II/1. 

beteg) a perifériás schisis maculára való terjedését láttuk, ideghártyaleválással (27/A. 

ábra).  

 A macularis eltérések mellett, a jellegzetesen infero-temporalisan elhelyezkedő 

perifériás retinoschisis csupán 10 beteg 15 szemén (24,2%; átlagéletkor±SD: 24,1±15,4 

év) volt kimutatható (26/B. ábra), köztük 5 betegen bilaterálisan.  

 Mizou-Nakamura fenomént 10 beteg 16 szemén (25,8%; átlagéletkor±SD: 11,3±5,9 év) 

észleltünk (26/D. ábra).  

 Fovealis ectopiát 1 szemfenéken (5. család III/2. beteg) láttunk (27/B. ábra).  

 Üvegtesti köteget 6 beteg 8 szemén (12,9%; átlagéletkor±SD: 20,5±9,9 év) (26/F. 

ábra), üvegtesti úszkáló homályt csupán 1 szemen (1,6%) találtunk.  

 Fundus albipunctatus-szerű fehér pettyezettséget 1 beteg (3. család III/3. beteg) két 

szemén (3,2%) találtunk a hátsó póluson (26/E. ábra), mely az összes beteg közül a 

legnagyobb fovealis schisissel és nagy bullózus perifériás retinoschisissel társult. A 

fehér pettyek fundusfotón mért távolsága és a szétvált retina rétegeket összekötő 

oszlopok OCT-vel mért távolsága (155-400 µm, átllag: 298 µm) egyenlőnek bizonyult. 

 A 17. család II/1. betegének mindkét fundusán (3,2%) a fovealis retinoschisis nasalis 

oldalán parafovealisan drusen-szerű depositumok voltak, melyek azonban az OCT 

felvételen nem ábrázolódtak (27/C. ábra).  

 A 21. család III/2. számú betegének jobb fundusán parafovealisan, míg bal szemén a 

foveát keresztezve, tractiós üvegtesti kötegek voltak megfigyelhetők (27/D. ábra).  

 Két beteg mindkét szemén pigmenthám atrophiás területeket találtunk a retina 

perifériáján infero-temporalisan, melyeket korábbi perifériás retinoschisis 

maradmánytüneteként értékeltünk.  

 Az 5. család III/2. számú betegének bal fundusán a retina felszínéhez tapadó fibrotikus 

proliferatív üvegtesti köteg mellett elzáródott retinalis kapillárisok fibroticus 

degenaratiója is megfigyelhető volt a periféria alsó temporalis részén (26/F. ábra).  
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26. ábra. Szemfenéki eltérések XLRS esetén. (A) Fovealis schisis (cystás stádium). (B) 

Bullózus perifériás schisis az infero-temporalis periférián. (C) Nem-specifikus fovealis 

atrophia (atrophiás stádium) peripapillaris chorioidea atrophiával. (D) Mizou-Nakamura 

fenomén. (E) Fundus albipunctatus-szerű fehér pettyezettség. (F) Fibrotikus 

proliferatív, retina felszínén tapadó üvegtesti köteg és elzáródott retinalis capillárisok 

fibroticus degeneratiója a temporalis alsó periférián.  
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27. ábra. Szemfenéki eltérések és OCT leleteik XLRS esetén. (A) Maculára is ráterjedő 

perifériás retinoschisis pigmentált lézerkoagulumokkal, melyhez ablatio retinae is társul. 

(B) Fovealis ectopia és az infero-temporalis perifériás retinoschisis miatt végzett 

lézerfotokoaguláció pigmentált hegei. (C) Drusen-szerű depositumok a fovealis 

retinoschisistől nasalis irányban, parafovealisan. (D) A foveolát keresztező és a 

retinához tapadó tractiós üvegtesti köteg. 
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 4.1.3. A retina morfológiájának objektív vizsgálata - OCT 

 A macula területéről készült 6 mm-es OCT felvételek (scanek) elemzésével cystosus 

képlet 27 beteg 54 szemén (87,1%; átlagéletkor±SD: 20,3±13,3 év) ábrázolódott (4. 

táblázat). Fovealis cystás schisist összesen 25 beteg 47 szemén (75,8%; 

átlagéletkor±SD: 17,1±10,7 év), macularis lamellaris schisist 26 beteg 51 szemén 

(82,3%; átlagéletkor±SD: 21±13,4 év), nem-specifikus fovealis atrophiát 4 beteg 8 

szemén (12,9%; átlagéletkor±SD: 37,3±8,6 év) észleltünk. A leggyakoribb megjelenési 

forma (56,45%) a foveo-lamellaris (3.) típus, melyben a retinoschisis a foveola és a 

macula területén figyelhető meg az INL rétegben, perifériás schisis nélkül. Foveo-

perifériás (5.) típusnak megfelelő esettel nem találkoztunk.  

 Megfigyelésünk szerint kisgyermekkorban csak fovealis retinoschisis (1. típus) volt 

jelen. Az életkor előrehaladtával megjelent a macularis lamellaris schisis is (4. és 3. 

típus), majd később a fovealis és macularis lamellaris schisis eltűnésével atrophia 

alakult ki a macula területén (8., 7., 6., 2. típus). A perifériás retinoschisis jelenléte a 

macula érintettségétől és az életkortól is függetlennek bizonyult. A legjobb látóélességet 

az 1. típusban találtuk, amikor kizárólag csak a fovea volt érintett. A centrális 

retinoschisis továbbterjedésével és a periféria érintettségével, azaz az 1. típustól a 7. felé 

haladva a látóélesség fokozatosan tovább romlott. Az atrophiás stádiumban (8. típus) 

további látásromlás nem tapasztaltunk. A legrosszabb látóélesség a 7. típusban volt. 

  

4. táblázat. Módosított, kibővített klasszifikáció az XLRS különböző fenotípusainak 

rendszerezésére. (A prevalenciát 31 XLRS-ben szenvedő férfibeteg 62 szeme alapján 

számoltuk.) 

                                     

XLRS 

Retinoschisis elhelyezkedése  

Kor (év) 

(átlag±SD) 

 

                 

BCVA 

logMAR 

(átlag+SD) 

 

Beteg/   

szem 

 

Prevalencia        

(%) 

Centrális Perifériás 

schisis        

(klin. vizsg.) 
Fovealis      

cystás schisis          

(klin.+OCT vizsg.) 

Macularis 

lamellaris schisis                     

(OCT vizsg.) 
Stádium Típus 

Cystás 

1. Fovealis + - - 8,3±2,3 0,33±0,09 2/3 4,84 

2. Lamellaris - + - 42,5±122 0,4±0,13 3/4 6,45 

3. Foveo-lamellaris + + - 18,8±11,5 0,43±0,21 21/35 56,45 

4. Komplex + + + 13,7±7,9 0,48±0,19 7/9 14,52 

5. Foveo-perifériás + - + - - 0/0 - 

6. Lamello-perifériás - + + 40±8,7 0,9±0,55 2/3 4,84 

7. Perifériás - - + 39,7±9,8 1,13±0,51 2/3 4,84 

Atrophiás 8. Nem-specifikus - - - 35,8±8,6 0,45±0,4 3/5 8,06 
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 Tapasztalatunk szerint fiatal korban a legkifejezettebb mértékű retinoschisis minden 

esetben az INL rétegben volt. A legnagyobb cystoid űrök a foveola területében 

helyezkedtek el (28/B. ábra). Ezeket para- és perifovealisan egyre kisebb méretű cystoid 

űrök övezték. A cystoid űrök falának megfelelően antero-posterior irányú kötegek 

látszódtak a szétvált rétegek között (28/B. ábra).  

 

28. ábra. 6 mm-es OCT3 scan színkódolt foveola vastagsági térképpel és térfogati 

adatokkal. (A) Egészséges, (B) XLRS-ben szenvedő beteg cystás stádiumában 

excentrikus fixációval és (C) XLRS-ben szenvedő beteg atrophiás stádiumában 

excentrikus fixációval. Fehér nyíl a GCL-ben, piros nyíl az INL-ben, zöld nyíl pedig a 

PRL-ben elhelyezkedő cystoid űröket jelöli.  

 

 

 Az INL-ben lévő fovealis retinoschisis nasalis irányú kiterjedését vizsgálva, 15 beteg 

20 szemén a schisis egészen a papilla temporalis széléig terjedt, melyek között 6 szemen 

a papilla nasalis oldala is érintett volt (29. ábra).  
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29. ábra. XLRS-ben szenvedő beteg bal szemének papillo-macularis régiójáról készült 

10 mm-es OCT3 scan, mely jól mutatja, hogy az INL-ben lévő retinoschsisis a foveola 

és a macula területén túlérve a papilla nasalis szélén is túlterjed. Fehér nyíl a papillát, a 

piros nyíl a foveolát jelöli. 

 

 XLRS-ben szenvedő betegünkről nagyfelbontású Cirrus OCT-vel készült részletdúsabb 

felvételen az INL-t és GCL-t érintő cystás macularis elváltozás mellett az ONL 

érintettsége is látható. A 3 dimenziós színkódolt retinavastagsági térkép szemléletesen 

mutatja a macularis cystoid űrök okozta FT növekedés térbeli megjelenését (30. ábra). 

 

30. ábra. (A) Nagyfelbontású Cirrus OCT-vel XLRS-ben szenvedő beteg fundusáról 

készült 6 mm hosszú keresztmetszeti kép és (B) 3 dimenziós színkódolt retinavastagsági 

térkép. A piros nyilak az ONL-t érintő cystoid űrökre mutatnak.  

 

 Cystás stádiumban az INL mindig (100%) érintett volt (5. táblázat). Ezen kívül a cystás 

esetek 44,4%-ában egy mélyebben elhelyezkedő retinoschisis is látszott a PRL-ben, míg 

85,2%-ában kisebb cystoid űrök voltak a GCL-ben. A cystoid űrökkel járó esetek közül 
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leggyakrabban (44,4%) a GCL és INL együttes érintettsége (B típus) fordult elő, míg 

40,7%-ában mindhárom réteg érintett volt (A típus).  

 Megfigyelésünk szerint gyermekkorban mindhárom réteg érintett volt (A típus, 28/B. 

ábra), majd az életkor előrehaladtával a cystoid űrök eltűntek, előbb a kisebbek a GCL-

ből (D típus), majd a közepesek a PRL-ből (B, C típus), később a nagyobbak az INL-ből 

is (E típus) és nem-specifikus fovealis és perifovealis atrophia alakult ki változatlan 

parafovealis retinavastagság mellett (28/C. ábra). Idősebb korban az egész macula 

atrophiássá vált. A legjobb látóélességet a GCL és az INL cystás érintettsége esetén (B 

típus), míg a legrosszabbat idősebb korban, a cystoid űrök eltűnésekor, az atrophiás 

stádiumban találtuk (E típus).  

 

5. táblázat. A retinoschisist alkotó cystoid űrök elhelyezkedése a retinában az OCT 

eredményei alapján. Prevalencia az összes (62 db) és a csak cystás elváltozást mutató 

(54 db) szemekre vonatkozóan számítva. 

 
Csoportok Cystoid űrök elhelyezkedése Kor (év) 

(átlag±SD) 
BCVA 

logMAR 
(átlag±SD) 

Beteg/ 
szem 

Prevalencia 
(62 szem)    

(%) 

Prevalencia   
(54 szem)     

(%) GCL  INL PRL 

A + + + 12,4±5,8 0,44±0,15 12/22 35,48 40,74 

B + + - 24,1±14,8 0,39±0,14 13/24 38,71 44,44 

C - + - 33,5±12,2 0,62±0,46 4/6 9,68 11,11 

D - + + 21,5±12 0,5±0,28 2/2 3,23 3,7 

E - - - 37,3±8,6 0,71±0,54 4/8 12,9 - 

 

 

 A betegség okozta morfológiai eltéréseket kiválóan szemlélteti és nyomon követhetővé 

teszi az OCT. Betegeink OCT eredményei nagyfokú interocularis és intrafamiliaris 

variabilitást mutattak.  

 A betegek CFT értékei (átlag±SD: 415,7±292,5 μm) szignifikánsan magasabbak (p= 

0,0001) voltak, mint a kontroll csoport értékei (átlag±SD: 156,7±16,5 μm).  

 A CFT és az életkor között erős negatív, szignifikáns korrelációt találtunk (r= -0,71). A 

legkisebb négyzetek módszerével szemléltethető, hogy a cystoid űrök miatt 

megnövekedett CFT a húszas évek közepéig változatlan maradt, majd ezt követően a 

fovealis cystoid űrök eltűnésével a CFT jelentősen csökkent és az atrophiás stádium 

kialakulásától kezdve lényegében változatlanul alacsony maradt az életkor 

előrehaladása során (31. ábra).  



 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. ábra.  A betegek CFT értékei és az életkor közötti összefüggés (DWLS módszer). 

Kék ponttal a cystás, karikával az atrophiás maculájú szemeket, fekete vonallal és zöld 

sávval a normál tartományt (kontroll csoport átlag±SD) jelöltük.  

 

 A centrális foveolaris vastagságot az életkor függvényében ROC analízissel vizsgálva, 

a cystás és atrophiás stádium közötti elválasztó (cut-off) pontot 28. életévnél kaptuk 

(szenzitivitás: 100%, specificitás 95%, görbe alatti terület 0,985; p<0,001; konfidencia 

intervallum: 0,96- 1,0) (32. ábra). 

 

          

        A                                        B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ábra. ROC analízis eredménye. (A) Piros színnel kiemelve a cut-off érték, a hozzá 

tartozó legjobb szenzitivitás és specificitás értékkel. (B) ROC görbe. 
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 Az XLRS-ben szenvedő betegek foveolaris térfogatát pontosabban tükröző átlagos 

CMV érték (átlag±SD: 3,01±1,53 mm
3
) szignifikánsan magasabb (p= 0,03) volt a 

kontroll csoport értékénél (átlag±SD: 2,46±0,09 mm
3
), míg átlagos TMV értékük 

(átlag±SD: 8,25±4,1 mm
3
) nem mutatott szignifikáns emelkedést (p= 0,056) a kontroll 

csoport értékéhez (átlag±SD: 6,96±0,26 mm
3
) képest. 

 Az CFT-re vonatkozó életkor szerinti tendencia kisebb mértékben ugyan, de a CMV 

(r= -0,54) és a TMV  (r= - 0,53) esetén is megfigyelhető volt (33. ábra). 

 

A                                                                      B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra. A betegek (A) CMV, (B) TMV értékei és az életkor közötti összefüggések 

(DWLS módszer). Kék ponttal a cystás, karikával az atrophiás maculájú szemeket, 

fekete vonallal és zöld sávval a normál tartományt (kontroll csoport átlag±SD) jelöltük. 
 

 A legmagasabb CFT (1923 µ), CMV (12,55 mm
3
) és TMV (34,06 mm

3
) értékeket a 3. 

család III/3. betegének jobb szemén találtuk, amivel azonban a funkcionális vizsgálatok 

eredményei, a vízus és ERG paraméterek, nem voltak összhangban (BCVA logMAR: 

0,7; GfERG szkotopikus b-hullám amplitúdó: 197 µV).  

 A legalacsonyabb CFT, CMV és TMV értékeket nem ugyanazon betegen mértük. 

 

4.1.4. A retina funkciójának objektív vizsgálata - elektroretinográfia 

4.1.4.1. Ganzfeld elektroretinográfia 

 A betegek és hordozók GfERG eredményeit a 6. táblázatban összegeztük. 
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6. táblázat. Kontroll személyek, hordozók és XLRS-ben szenvedő betegek GfERG 

értékei (n=betegek száma). Az utolsó 2 oszlopban a hordozók (H) és a betegek (B) 

kontroll csoporthoz (K) való hasonlítása során kapott p értékek szerepelnek. A 

szignifikanciát piros színnel jelöltük. (ampl.= amplitúdó, impl.= implicit idő) 

 

GfERG 

válaszok 

Kontroll    

(n=50 ) 

Hordozó    

(n=19) 

Beteg 

(n=31) 

p érték       

K-H 

p érték    

K-B 

GfERG pálcika b-

hullám ampl. (µV) 
320,2±48,2 265,3±84,8 87,9±54,4     <0,001     <0,001 

GfERG pálcika b-

hullám impl. (ms) 
79,6±5,4 82,5±2,6 86,6±21,9       0,8       0,02 

GfERG max. a-

hullám ampl. (µV) 
310,5±62 315,6±85,1 245,1±56,1       0,78     <0,001 

GfERG max. a-

hullám impl. (ms) 
22,5±1,4 21±3,5 21,4±4,1       0,65       0,065 

GfERG max. b-

hullám ampl. (µV) 
589,5±82,9 603±125,6 259,6±70,8       0,58     <0,001 

GfERG max. b-

hullám impl. (ms) 
45,6±3,4 46,3±2,2 43,9±7,8       0,68       0,11 

GfERG max. b/a- 

hullám ampl. arány 
1,95±0,41 1,97±0,33 1,09±0,33       0,89     <0,001 

GfERG csap b-

hullám ampl. (µV) 
191,4±36,5 192,2±73,2 89,3±29,1       0,49     <0,001 

GfERG csap b-

hullám impl. (ms) 
31,6±1,1 31,9±1,2 35±4,5       0,78     <0,001 

GfERG 30 Hz flicker 

b-hullám ampl. (µV) 
149,5±29,5 151,9±41,8 70,8±26,3       0,41     <0,001 

GfERG 30 Hz flicker 

b-hullám ampl. (µV) 
28±1,5 29±1,8 34,1±3,5       0,25     <0,001 

 

 

 A betegek GfERG válaszai közül minden szkotopikus és fotopikus válasz amplitúdója 

szignifikánsan csökkent a kontroll csoport értékeihez képest (34. ábra). A 

legkifejezettebb amplitúdó csökkenést (82,5%) a szkotpikus pálcika válasz b-hullám 

amplitúdója mutatta. 
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34. ábra. XLRS-ben szenvedő férfibeteg Ganzfeld ERG válaszai, csökkent amplitúdójú 

szkotopikus és fotopikus görbék mellett, negatív típusú maximális válasszal. 

 

 A szkotopikus maximális válaszok b-hullám amplitúdója átlagosan 56%-os, míg az     

a-hullám amplitúdója csupán 21,1%-os csökkenést mutatott, így a beteg szemek 50%-

ánál talált negatív típusú ERG (b/a arány±SD: 0,85±0,1) kialakulásáért elsősorban a b-

hullám amplitúdó csökkenése a felelős (35. ábra).    

 Az összes beteget tekintve nem volt szignifikáns különbség a b/a hullám amplitúdó 

arányok között a perifériás schisis jelenlététől függően (ép periféria esetén az átlagos b/a 

arány±SD= 1,1±0,3; perifériás schisis esetén az átlagos b/a arány±SD= 1,07±0,4). 

 A 15 perifériás schisisben szenvedő szem között viszont 1,5-szer gyakoribb volt (9 

szem) a negatív típusú ERG, mint a csak kisebb mértékben csökkent b/a hullám 

amplitúdó arány (6 szem).  
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35. ábra. Maximális válaszok a- és b-hullám amplitúdói a normál értékek százalékában. 

Fehér kockával jelölve a b/a>1 hányadosú, fekete kockával a b/a<1  hányadosú (negatív 

jellegű ERG) szemek értékei. Az átlagos maximális a-hullám amplitúdó a normál 

78,9%-a, míg a b-hullám amplitúdó a normál 44%-a.  

 

 

 A GfERG válaszok implicit ideje, a maximális a- és b-hullám implicit időit kivéve, 

szignifikánsan megnyúlt a kontroll csoport értékeihez képest.  

 A hordozók GfERG válaszai közül csak a szkotopikus pálcika b-hullám amplitúdó 

mutatott szignifikáns csökkenést a kontroll csoport értékeihez képest (6. táblázat).  

 A betegek GfERG amplitúdóit az életkor függvényében vizsgálva, gyenge és közepes 

fokú (max. b-hullám amplitúdó), szignifikáns negatív korrelációkat találtunk (r= -

0,23→ -0,34) (36. ábra). A legkisebb négyzetek módszerével szemléltetve, a pálcika 

válasz b-hullám amplitúdójában 22 éves kor körül töréspont, majd az életkor 

előrehaladtával kifejezettebb csökkenés látszik (36. ábra).  
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36. ábra. GfERG válaszok b-hullám amplitúdói az életkor függvényében (DWLS 

módszer). 

 

4.1.4.2. multifokális elektroretinográfia 

 A betegek és hordozók mfERG eredményeit a 37-39. ábrán foglaltuk össze. 

 XLRS-ben szenvedő betegeken a kontroll csoport értékeihez képest a P1- (b) hullám 

válaszsűrűségének szignifikáns csökkenése (p<0,001) volt megfigyelhető az egész 

vizsgált retinaterületen, de kifejezettebb mértékben a foveolának megfelelő két centrális 
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gyűrűben (37.-38/A. ábra). Implicit időik a 3 perifériás gyűrűnek megfelelően 

szignifikánsan megnyúltak (p= 0,02-0,001) (38/B. ábra). 

 

        A                                                       B 
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37. ábra. XLRS-ben szenvedő fiú (kor: 9 év) mfERG eredményei. Mindhárom 

ábrázolásban (A: retinogramtérkép, B: 3D kép, C: gyűrűk szerinti megjelenítés) 

kifejezett funkciócsökkenés látható a centrális régióban (piros színnel kiemelve a 

retinogramtérképen). 
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           B 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra. (A) Kontroll személyek, hordozók és az XLRS-ben szenvedő betegek mfERG 

válaszsűrűség értékei és (B) implicit idői gyűrűk szerint ábrázolva. A szürke sáv az 

átlagos kontroll értékek±SD értékeit jelöli. Piros színnel a kontrolltól való szignifikáns 

eltéréseket emeltük ki. 

 

 A hordozó nők P1- (b) hullám válaszsűrűség értékei (2 személy kifejezettebben 

csökkent értékei miatt) a 2. és 3. gyűrűnek megfelelően szignifikánsan csökkentek 

(p<0,03) a kontroll csoport értékeihez képest (38/A. ábra). Implicit idejük a 3. gyűrűnek 

megfelelően szignifikánsan megrövidült, az 5. gyűrűnek megfelelően szignifikánsan 

megnyúlt a kontroll csoport értékeihez képest (38/B. ábra).   
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r= -0,31; p= 0,02

 A betegek válaszsűrűség értékeinek életkor szerinti változását gyűrűnként vizsgálva 

gyenge és közepes fokú, szignifikáns negatív korrelációt (r= -0,29→ -0,43) találtunk az 

5 gyűrűnek megfelelően (39. ábra). 
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39. ábra. XLRS-betegek P1- (b) hullám válaszsűrűség értékeinek gyűrűnkénti 

ábrázolása az életkor függvényében (DWLS módszer). 
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4.1.5. Két betegcsoport összehasonlítása 

 A két betegcsoport BCVA, OCT, GfERG és mfERG értékeit egymással, valamint a 

kontroll csoport és a hordozók értékeivel hasonlítottuk össze (7. táblázat, 40. ábra). 

 

7. táblázat. A Kontroll (K), a hordozó (H) és az XLRS-ben szenvedő I. és II. 

betegcsoport BCVA, OCT és GfERG értékei. A betegek számát „n” jelöli. Az utolsó 4 

oszlopban az egyes csoportok összehasonlítása során kapott p értékek szerepelnek. 

Szignifikánsnak a p<0,05 értékeket tekintettük, melyet piros színnel emeltünk ki.  

 
 Kontroll   

(n=50 ) 

Hordozó 

(n=19) 
I.  

betegcsoport                       

(n=23) 

II.  

betegcsoport                      

(n=9) 

p érték 

K-H 

p érték            

K-I. 

p érték            

K-II. 

p érték           

I.-II. 

Átlagéletkor (év) 25,2±15,3 36,9±13,2 16,2±9,8 39,6±9        -        -        -        - 

BCVA (logMAR) 0,0±0,3 0,0±0,02 0,41±0,14 0,76±0,56     0,91   <0,001   <0,001   <0,001 

OCT CFT (µm) 156,7±16,5 154,7±15,6 532,9±258,9 101,7±27,8     0,96   <0,001   <0,001   <0,001 

OCT CMV (mm3) 2,46±0,09 2,47±0,08 3,43±1,59 1,82±0,19     0,97   <0,01   <0,05   <0,001 

OCT TMV (mm3) 6,96±0,26 6,89±0,29 9,13±4,46 5,66±0,41     0,91   <0,01     0,12   <0,001 

GfERG pálcika b-

hullám ampl. (µV) 
320,2±48,2 265,3±84,8 101,1±54,8 57,5±36,4   <0,001   <0,001   <0,001    0,001 

GfERG pálcika b-

hullám impl. (ms) 
79,6±5,4 82,5±2,6 89,9±18,9 81±25,5     0,8   <0,05     0,72    <0,05 

GfERG max. a-

hullám ampl. (µV) 
310,5±62 315,6±85,1 252,5±53,1 233,3±55,7     0,78   <0,001   <0,001     0,21 

GfERG max. a-

hullám impl. (ms) 
22,5±1,4 21±3,5 21,1±4,6 22,2±2,7     0,65     0,24     0,75     0,2 

GfERG max. b-

hullám ampl. (µV) 
589,5±82,9 603±125,6 275,9±66,1 226,2±61,5     0,58   <0,001   <0,001    <0,05 

GfERG max. b-

hullám impl. (ms) 
45,6±3,4 46,3±2,2 44,2±7,8 43,4±8,1     0,68     0,37     0,33     0,6 

GfERG max b/a- 

hullám ampl. arány 
1,95±0,41 1,97±0,33 1,13±0,33 1,01±0,33     0,89   <0,001   <0,001     0,25 

GfERG csap b-

hullám ampl. (µV) 
191,4±36,5 192,2±73,2 89,3±28,4 91,5±31     0,49   <0,001   <0,001     0,81 

GfERG csap b-

hullám impl. (ms) 
31,6±1,1 31,9±1,2 35,3±4,9 34,4±3,3     0,78   <0,001   <0,01     0,29 

GfERG 30 Hz flicker 

b-hullám ampl. (µV) 
149,5±29,5 151,9±41,8 72,6±25,6 68,3±27,8     0,41   <0,001   <0,001     0,55 

GfERG 30 Hz flicker 

b-hullám impl. (ms) 
28±1,5 29±1,8 34,1±3,5 34,2±4     0,25   <0,001   <0,001     0,9 
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 A BCVA (logMAR) értékek mindkét betegcsoportban (I.<II.) szignifikánsan 

emelkedtek a kontroll csoport értékeihez képest. A két betegcsoport közötti különbség 

szignifikáns mértékű volt. 

 Az OCT paraméterek (CFT, CMV, TMV) az I. cystás maculájú betegcsoportban 

szignifikánsan magasabbak, míg a II. atrophiás maculájú betegcsoportban 

szignifikánsan alacsonyabbak voltak (a TMV kivételével), mint a kontroll csoport 

értékei. A két betegcsoport között szignifikáns különbség volt. 

 A GfERG szkotopikus és fotopikus válaszainak amplitúdói mindkét betegcsoportban 

szignifikánsan csökkentek a kontroll csoport értékeihez képest (I>II), míg a két 

betegcsoportot összehasonlítva csak a pálcika válasz és a maximális válasz b-hullám 

amplitúdó értékei közt volt szignifikáns különbség (I.>II.). 

 Negatív típusú ERG a szemek 50%-ában volt kimutatható, az I. betegcsoportban 

41,9%-ban, a II. betegcsoportban 68,8%-ban fordult elő.  

 A GfERG pálcika válaszainak b-hullám implicit idői csak az I. betegcsoportban 

mutattak szignifikáns megnyúlást a kontroll csoport értékeihez képest, míg a maximális 

válaszok a- és b-hullám implicit idői egyik betegcsoportban sem különböztek 

szignifikánsan.   

 A GfERG csap és 30 Hz flicker válaszainak b-hullám implicit idői mindkét 

betegcsoportban szignifikánsan megnyúltak a kontroll csoport értékeihez képest, de a 

két betegcsoport értékei közt nem volt szignifikáns különbség. 

 A mfERG válaszsűrűség értékei mindkét betegcsoportban (I.<II.) szignifikánsan 

csökkentek a kontroll csoport értékeihez képest, de a két betegcsoport értékei közt nem 

volt szignifikáns különbség (40/A. ábra).  

 A mfERG implicit idői szignifikánsan megnyúltak az I. betegcsoport 3-5. gyűrűjének 

és a II. betegcsoport 4-5. gyűrűjének megfelelően a kontroll csoport értékeihez képest 

(40/B. ábra). A két betegcsoport értékei közt szignifikáns különbség egyik gyűrűnek 

megfelelően sem volt kimutatható. 
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40. ábra. (A) Kontroll személyek, hordozók és az XLRS-ben szenvedő betegek mfERG 

válaszsűrűség értékei és (B) implicit idői gyűrűk szerint ábrázolva. A szürke sáv az 

átlagos kontroll értékek±SD-t jelöli. Piros színnel a kontrolltól való szignifikáns 

eltéréseket emeltük ki. 

 

 Excentrikus fixáció a retina vastagsági térképek alapján 23 szemen (37,1%; 

átlagéletkor±SD: 24,1±13,4 év) volt megfigyelhető, míg 39 szemen (62,9%; 

átlagéletkor±SD: 21,7±14,7 év) ilyet nem tapasztaltunk. Az I. betegcsoportban csaknem 

készer gyakrabban fordult elő (15 szemen), mint a II. betegcsoportban (8 szemen). 

 

4.1.6. Korrelációk (az összes betegre vonatkozóan) 

4.1.6.1. Az életkor és a BCVA (logMAR), OCT, GfERG és mfERG közti korrelációk 

 Lásd fent, az egyes vizsgálómódszerek eredményeinél. 

 

4.1.6.2. A BCVA és OCT értékek közti korrelációk 

 A látóélesség és az OCT paraméterek között nem volt kimutatható szignifikáns 

korreláció.  
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4.1.6.3. A BCVA és GfERG értékek közti korrelációk 

 A látóélesség és a pálcika, a csap és a 30 Hz flicker ERG b-hullám amplitúdók között 

gyenge negatív, szignifikáns korreláció volt (41. ábra). A betegségre jellemző csökkent 

maximális b-hullám amplitúdó a látóélességgel nem korrelált. 
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41. ábra. A betegek BCVA (logMAR) és GfERG amplitúdói közötti összefüggés 

(DWLS módszer). 
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4.1.6.4. A BCVA és a mfERG P1- (b) hullám válaszsűrűség értékek közti korrelációk 

 A látóélesség (BCVA logMAR) és a mfERG P1- (b) hullám válaszsűrűségek között 

közepes fokú negatív, szignifikáns korrelációt találtunk a 2-4. gyűrűben (42. ábra). 
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42. ábra. A betegek BCVA (logMAR) és mfERG P1- (b) hullám válaszsűrűség értékei 

közötti korreláció (DWLS módszer). 
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4.1.6.5. A BCVA és a mfERGP1- (b) hullám implicit idő értékek közti korrelációk 

 A látóélesség (BCVA logMAR) és a mfERG P1- (b) hullám implicit idői között 

közepes fokú pozitív, szignifikáns korrelációt találtunk a 3-5. gyűrűnek megfelelően 

(43. ábra). 
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43. ábra. A betegek BCVA (logMAR) és mfERG P1- (b) hullám implicit idő értékei 

közötti korreláció (DWLS módszer). 
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4.1.6.6. Az OCT és GfERG értékek közti korrelációk 

 A CFT és az GfERG paraméterek tekintetében kizárólag a pálcika válasz b-hullám, a 

maximális válasz a- és b-hullám amplitúdókban találtunk közepes fokú pozitív, 

szignifikáns korrelációt (44. ábra). 
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44. ábra. Összefüggés a betegek CFT és a (A) GfERG pálcika válasz b-hullám 

amplitúdó, a (B) maximális válasz a- és (C) b-hullám amplitúdó értékei között (DWLS 

módszer). 
 

 A CMV, valamint a TMV és a GfERG válaszok között korrelációt nem találtunk. 

4.1.6.7. Az OCT paraméterek és a mfERG értékek közti korrelációk 

 A CFT, CMV, TMV, illetve a mfERG válaszsűrűség és implicit idő értékei közt 

szignifikáns korrelációt nem találtunk. 
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4.2. Molekuláris genetikai vizsgálatok 

4.2.1. Mutációk az RS1 génben 

 A 24 vizsgált család 107 tagjából 23 család 85 tagjában (13. ábra) 3 új és 10 korábban 

már leírt mutációt sikerült kimutatnunk az RS1 génben (8. táblázat). A 85 családtag 

közül 39 XLRS-ben szenvedő férfibeteg (átlagéletkor±SD: 25±17,1 év), 46 tünetmentes 

hordozó nő (átlagéletkor±SD: 38,3±17,2 év) volt. A mutációk spektrumát tekintve 9 

ismert és 2 új missense mutációt (c.575C>T, p.Pro192Leu; c.626G>T, p.Arg209Leu), 1 

ismert kis frame shiftet okozó inzerciót, és 1 új frame shiftet okozó intronikus splice site 

mutációt (c.78+1G>C) találtunk (8. táblázat). 

8. táblázat. Az RS1 génben azonosított mutációk. Piros színnel kiemelve az újonnan 

azonosított mutációk. A prevalencia az XLRS-ben szenvedő férfibetegek száma (n= 39) 

alapján számítva. A családok, a betegek száma és a prevalencia esetében szereplő +1 és 

+2,56 érték a 4. család II/2. betegében talált 2 mutáció miatt szerepel korrekcióként. 

  

 Az XLRS-ben szenvedő férfibetegek 100%-ában mutattunk ki betegséget okozó 

mutációt. A legtöbb mutáció (13-ból 12; 92,3%) a konzervatív discoidin domént 

érintette, míg az RS1 domén csupán 1 esetben (7,7%) volt érintett. Szignál szekvenciát 

érintő mutációt nem találtunk a betegeink között (8. táblázat, 45. ábra).  

Elhelyezkedés Eltérés a 

nukleotid 

szekvenciában 

Eltérés a  polipeptid                    

láncban 

Mutáció 

típusa 

Családok 

száma 

Szecer-

nálódás 

Betegek 

száma 

Hordozók 

száma 

Prevalencia 

(%) 

Intron 2 c.78+1G>C frame shift →        

rövidebb protein 

splice 

site 
1 trunkált 

protein 
2 2 5,13 

Exon 4 

 

c.214G>A p.Glu72Lys missense 4 ? 9 8 23,08 

c.304C>T p.Arg102Trp missense 1 - 1 - 

 

2,56 

c.305G>A p.Arg102Gln missense 1 - 1 2 2,56 

Exon 5 c.418G>A p.Gly140Arg missense 3 ? 4 5 10,26 

c.421C>T p.Arg141Cys missense 2+1 - 6+1 6 15,39+2,56 

c.422G>A p.Arg141His missense 1 + 4 5 10,26 

Exon 6 

 

c.527T>C p.Phe176Ser missense 1 ? 1 1 2,56 

c.574C>T p.Pro192Ser missense 5 ? 7 9 17,95 

c.575C>T  p.Pro192Leu missense 1 ? 1 - 2,56 

c.579insC Ile194HisfsX50ext39  

frame shift →        

hosszabb protein 

inzerció 1 trunkált 

protein  

 

1 3 2,56 

c.625C>T p.Arg209Cys missense 1 ? 1 3 2,56 

c.626G>T p.Arg209Leu missense 1 ? 1 2 2,56 

Összesen 13   23+1  39+1 46 100+2,56 
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 A mutációk frekvenciáját tekintve, a legtöbb (6 különböző típusú) mutáció a 6. 

exonban volt megfigyelhető.   

 A mutációk prevalenciáját tekintve leggyakrabban az 5. exon (35,9%), majd a 6. exon 

(30,8%) és a 4. exon (28,2%) volt érintett.  Az egyes mutációk prevalenciáját tekintve, 

leggyakrabban (23,1%) a 4. exont érintő c.214G>A missense mutáció volt kimutatható.  

 

 

45. ábra. A kutatás során talált XLRS-t okozó mutációk frekvenciája, elhelyezkedésük 

az RS1 génben, illetve az általuk kódolt aminosavak helye az RS1 proteinben. Az új 

mutációk piros színnel kiemelve. A frekvencia ábrázolásánál a szürke oszlopok a 

különböző típusú mutációk relatív számát mutatják az egyes exonokon/intronokon 

belül. Az RS1 gén sematikus ábráján a téglalapok az exonokat, az őket összekötő 

vonalak az intronokat szimbolizálják.  

 

 A normál RS1 protein és a mutáns RS1 proteinek harmadlagos szerkezetében 

bekövetkezett jelentős térbeli változások a 46-48. ábrán láthatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. ábra. A normál RS1 protein harmadlagos térbeli szerkezete (CPHmodels 2.0 Server 

prediktív fehérje modellező szoftver). 
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47. ábra. A mutáns RS1 proteinek harmadlagos térbeli szerkezete, piros színnel 

kiemelve a normáltól RS1 protein szerkezetétől való eltérések.  
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 A 4. család II/2. betegben egyszerre két missense mutáció, egy de novo (c.421C>T, 

Arg141Cys) és egy anyától örökölt (c.574C>T, Pro192Ser) mutáció együttes jelenlétét 

sikerült kimutatni. A szimultán jelenlévő két missense mutáció okozta RS1 protein 

szerkezetváltozás a 48. ábrán látható. 

 

           A                                                           B    

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ábra. (A) A normál és (B) az egyszerre két mutációt (c.421C>T, c.574C>T) 

tartalmazó RS1 gén által kódolt mutáns RS1 protein harmadlagos térbeli szerkezete. 

Piros színnel kiemelve a normál RS1 protein térbeli szerkezetétől való eltérés. 

 

 A vizsgált családok RS1 génjeiben egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) nem volt 

kimutatható.  

 Az 50 egészséges kontroll személy RS1 génjében a fent kimutatott mutációk nem 

fordultak elő.  

 A 24. család I/1., klinikailag XLRS-ben szenvedő nőbetege esetén a várakozásokkal 

ellentétben nem volt kimutatható mutáció az RS1 génben. Ezzel az esettel 

részletesebben a 4.2.3. pontban foglalkozunk. 

 

4.2.2. Az eltérő genetikai hátterű esetek klinikai összehasonlításának eredményei 

          (genotípus-fenotípus elemzés) 

 Az egyes mutáció típusokhoz tartozó klinikai eredmények átlagát a 9-10. táblázatban és 

a 49-50. ábrán foglaltuk össze.  

 A legrosszabb átlagos (0,77±0,66) BCVA logMAR érték a c.421C>T mutációhoz, míg 

a legjobb (0,26±0) a c.527T>C mutációhoz társult. 
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 A Mizou-Nakamura fenomén leggyakrabban a c.574C>T mutációhoz társult (16-ból 5 

szem, 31%), míg a c.78+1G>C mutációval érintett két beteg mindkét szeme érintett 

volt.  

 A legmagasabb átlagos CFT, CMV, TMV értékek a c.305G>A típusú mutációhoz, míg 

a legalacsonyabb értékek a legidősebb átlagéletkorú, c.304C>T mutációcsoporthoz 

tartoztak. 

 A GfERG eredmények és a mutáció típusok nem mutattak egyértelmű összefüggést. 

Kiemelendő közülük, hogy a differenciáldiagnosztikus értékű szkotopikus maximális b-

hullám amplitúdó és szkotopikus maximális b/a hullám arány tekintetében is a 

c.305G>A mutációban szenvedőkön mértük a legalacsonyabb értékeket. 

 A mfERG eredményeket értékelve, a centrális 1. gyűrű kivételével a c.305G>A 

mutánsokon mértük a legalacsonyabb P1- (b) hullám amplitúdókat, míg a P1- (b) 

hullám implicit időket tekintve összefüggést nem találtunk (49-50. ábra). 

 A mutáns RS1 proteinek harmadlagos szerkezetében bekövetkezett változások 

(legkifejezettebb: c.78+1G>C, c.579insC) nem korreláltak a betegség súlyosságával 

(legsúlyosabb: c.305G>A).  
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9. táblázat. Az egyes mutáció típusokhoz tartozó átlagos kor, BCVA logMAR, OCT és 

GfERG eredmények. Piros színnel az általunk elsőként leírt új mutációkat jelöltük. Kék 

színnel a legsúlyosabb károsodást tükröző legmagasabb BCVA logMAR és OCT 

értékeket, a legalacsonyabb GfERG amplitúdókat és a legnagyobb mértékben megnyúlt 

implicit időket, míg zöld színnel a legkisebb károsodást tükröző legalacsonyabb OCT 

értékeket, a legmagasabb GfERG amplitúdókat és a legkevésbé megnyúlt implicit 

időket jelöltük. 

 

 

 

Mutációk c.78+1G>C c.214G>A 

p.E72K 

c.304C>T 

p.R102W 

c.305G>A 

p.R102Q 

c.418G>A 

p.G140R 

c.421C>T 

p.R141C 

c.422G>A 

p.R141H 

c.527T>C 

p.F176S 

c.574C>T 

p.P192S 

c.575C>T 

p.P192L 

c.579insC 

I194Hfs  

X50ext39 

c.625C>T 

p.R209C 

c.626G>T 

p.R209L 

Kor (év) 16±10,4 21,6±17,9 45±0 24±0 14,3±7,2 34,7±20,6 32,8±9,5 11±0 17,5±11,5 13±0 13±0 26±0 23±0 

BCVA logMAR 0,46±0,1 0,73±0,52 0,59±0,16 0,59±0,16 0,47±0,12 0,77±0,66 0,3±0,2 0,26±0 0,43±0,16 0,43±0,07 0,34±0,06 0,38±0 0,48±0 

OCT CFT (µm) 514±126,6 514,8±581,2 120,5±10,6 824±66,5 461±149,2 280,7±230 170,1±105 473,5±16,3 434,3±160 566±2,8 344±45,3 604±21,2 412±5,7 

OCT CMV 

(mm3) 

3,18±0,42 3,98±3,43 1,88±0,35 4,69±0,35 3,19±0,31 2,58±0,72 2,05±0,41 2,8±,17 2,74±0,49 3,39±0,01 2,7±0,1 3,56±0,16 3,05±0,01 

OCT TMV 

(mm3) 

8,23±0,89 11,34±9,24 5,85±0,48 12,84±0,81 9,08±0,48 7,07±1,73 6,14±0,78 6,85±0,29 7,11±1 9,11±0,11 7,36±0,26 8,9±0,47 7,97±0,04 

GfERG pálcika 

b-hullám ampl. 

(µV) 

142,8±45,9 64,9±58,5 20,4±3,1 22,6±10,3 67,2±33,8 94,4±54,2 113,3±73,2 167,3±28,2 82,6±44,2 115,5±6,4 138,5±27,6 69,7±8,1 103±16,3 

GfERG pálcika 

b-hullám impl. 

(ms) 

98,5±17,8 82,3±29,2 34,5±0,7 81±1,4 92,7±10,5 86,7±7 98,5±21,8 96,5±5,7 74,1±15,2 86±4,2 105±2,8 105,5±10,6 93±8,9 

GfERG max.  

a-hullám ampl. 

(µV) 

286±40,6 203,1±61,9 254±5,7 292,5±21,9 268,7±59,8 229,7±52,2 258,9±45,3 254,3±39,4 232,9±61,5 322,5±6,4 274±15,6 204,5±21,9 252±46,6 

GfERG max.  

a-hullám impl. 

(ms) 

22,5±2,9 23,3±5,2 21±0 20±1,4 24,7±8,5 22,7±4,4 21±1,7 18±3,2 19,3±1,8 18±0 21±2,8 20,5±0,7 20±1,9 

GfERG max.  

b-hullám ampl. 

(µV) 

335,8±23,3 191,9±58 200±11,3 211,5±24,8 249,2±35,7 265,5±71,3 231,5±75,8 316,8±58,2 312,4±53,5 285±12,7 374±38,2 240,5±6,4 235±51,5 

GfERG max.  

b-hullám impl. 

(ms) 

48,4±2,1 43,3±8,7 39±2,8 36,5±0,7 43±6,2 53,8±10 38,3±1,98 35,6±4,7 42,8±5,7 38,5±0,7 51±0 59±1,4 42±3,2 

GfERG max 

b/a- hullám 

ampl. arány 

1,2±0,22 1±0,41 0,79±0,03 0,72±0,04 0,95±0,13 1,16±0,15 0,88±0,16 1,24±0,11 1,42±0,39 0,89±0,02 1,37±0,06 1,19±0,16 0,93±0,12 

GfERG csap   

b-hullám ampl. 

(µV) 

68,6±6,6 97,3±30,8 53,8±5,4 90,2±26,7 68,3±24 66,9±17,7 106,5±25,5 83,7±15,5 113,6±20,7 109,5±0,7 93,5±19,2 57±13,6 88,7±13,7 

GfERG csap   

b-hullám impl. 

(ms) 

36,5±0,6 34,6±3 34,5±0,7 31,5±3,5 42,2±8,2 37±4 32±2,4 33±6,1 32,8±2 34,5±0,7 32,5±0,7 40±1,4 32±0,9 

GfERG 30Hz 

flicker b-

hullám ampl. 

(µV) 

71,7±2,6 76,3±41,4 42,9±10,2 42,4±6 49,1±18,7 61,2±16,7 91,9±19,8 142,5±15,4 66,1±11 89±0 78,9±19,2 84,7±2 72,4±7,8 

GfERG 30Hz 

flicker b-

hullám impl. 

idő (ms) 

34,8±1 34,4±3,2 34±0 33,5±2,1 35,2±3,5 38,3±3,8 31.4±3,1 31,2±2,8 31,8±2,8 35±0 33,5±0,7 40±0 33±2,6 
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10. táblázat. Az egyes mutáció típusokhoz tartozó átlagos mfERG b- (P1) hullám 

válaszsűrűségek és implicit idők. Piros színnel az általunk elsőként leírt új mutációkat 

jelöltük. Kék színnel a legsúlyosabb károsodást tükröző legalacsonyabb amplitúdókat és 

a legnagyobb mértékben megnyúlt implicit időket, míg zöld színnel a legkisebb 

károsodást tükröző legkevésbé alacsony amplitúdókat és legkevésbé megnyúlt implicit 

időket jelöltük. 

 
Mutációk c.78+1G>C c.214G>A 

p.E72K 

c.304C>T 

p.R102W 

c.305G>A 

p.R102Q 

c.418G>A 

p.G140R 

c.421C>T 

p.R141C 

c.422G>A 

p.R141H 

c.527T>C 

p.F176S 

c.574C>T 

p.P192S 

c.575C>T 

p.P192L 

c.579insC 

I194Hfs  

X50ext39 

c.625C>T 

p.R209C 

c.626G>T 

p.R209L 

mfERG 1. 

gyűrű b-hullám 

ampl. (nV/fok2) 

47,9±17,6 37,5±14,4 14,2±5,7 28±13,2 38,3±15,4 28,7±15,6 46,9±14 54,3±12,9 46,4±21,2 54,9±13,7 47,2±17,3 38,1±4,7 61,9±22,1 

mfERG 2. 

gyűrű b-hullám 

ampl. (nV/fok2) 

26,6±2,1 19±15 15±0,35 11,3±0,1 25,3±8,8 20,7±4,5 30±10,9 36,1±9,3 30±9 38±0,9 46,7±7,3 15±8,5 23,1±4,3 

mfERG 3. 

gyűrű b-hullám 

ampl. (nV/fok2) 

20,5±1,8 14,6±8,8 10,6±1,2 8,2±0,9 14,6±6,2 16,6±3,5 23,6±3,8 28,2±4,5 24,9±6,5 27,4±1,4 22,9±4,4 11,2±3,2 16,1±2,9 

mfERG 4. 

gyűrű b-hullám 

ampl. (nV/fok2) 

16,8±1,5 11,5±5,3 8,4±0,5 6,7±1,1 10,5±3,9 13,4±2,5 16,4±3 18±2,6 18,6±5,6 20,8±1,9 18,9±2,8 9,1±2,5 11,5±2,7 

mfERG 5. 

gyűrű b-hullám 

ampl. (nV/fok2) 

13,3±1,8 9,4±4,9 7±0,1 4,9±0,9 9±4,1 11,9±2,9 13,6±3,9 17±2,1 15,5±5,5 18,1±0,7 11,9±1,1 8,5±1,8 11±3,1 

mfERG 1. 

gyűrű b-hullám 

impl. idő (ms) 

44,1±4,2 40±8,5 36,2±1,3 43±4,1 39,3±5,9 38,7±6,4 36,6±3,2 42±3,9 37,3±6 39,2±1,4 35±0,7 41,4±1,4 34,2±1,8 

mfERG 2. 

gyűrű b-hullám 

impl. idő (ms) 

38,5±1  35,8±5,2  36,1±1,5 42±11 36,8±3,4 40,3±5,3 34,3±3,1 33,2±3,7 35,5±3,6 37,7±0,7 38,5±8,4 37,5±1,4 33,2±2,1 

mfERG 3. 

gyűrű b-hullám 

impl. idő (ms) 

40,2±2,3 36,8±4 37,1±1,4 38,1±2,8 37,5±3 41,5±5,3 33±1,9 34,2±2,2 34,4±2,2 35,3±2,8 34,5±2,8 38±0,7 35,2±2,3 

mfERG 4. 

gyűrű b-hullám 

impl. idő (ms) 

39,5±1,7 36,3±2,6 36,6±0,7 38,6±2,1 37,3±3,3 41,1±4,6 32,4±2,1 34,2±1,9 34,1±1,7 35,8±2,1 34±2,1 41,4±0 34,2±1,7 

mfERG 5. 

gyűrű b-hullám 

impl. idő (ms) 

39,3±,1 36,3±2,9 36,6±0,7 36,6±0,7 36,6±2,7 40,4±,1 32,5±2,6 34,2±2,5 34±2,2 34,8±2,1 35,5±2,8 40,9±0,7 32,2±2,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. ábra. Az egyes mutáció típusokhoz tartozó mfERG b- (P1) hullám amplitúdó 

válaszsűrűség értékeinek (nV/fok
2
) átlagai gyűrűnként ábrázolva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ábra. Az egyes mutáció típusokhoz tartozó mfERG b- (P1) hullám implicit időinek 

(ms) átlagai gyűrűnként ábrázolva. 

 

 Az egyszerre 2 missense mutációban (c.421C>T, Arg141Cys; c.574C>T, Pro192Ser) 

szenvedő betegünk (4. család II/2.) emelkedett BCVA, csökkent OCT és GfERG 

eredményei a 11. táblázatban, míg mfERG eredményei az 49-50. ábrán láthatóak. 
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11. táblázat. Az egyszerre 2 missense mutációban szenvedő betegünk eredményei. 

Beteg mutáció kor 

(év) 

BCVA 

logMAR 

CFT CMV TMV GfERG 

pálcika 

b-

hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

pálcika 

b-

hullám 

impl. 

(ms) 

GfERG 

max.  a-

hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

max.  a-

hullám 

impl. 

(ms) 

GfERG 

max.  b-

hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

max.  b-

hullám 

impl. 

(ms) 

GfERG 

max 

b/a- 

hullám 

ampl. 

arány 

GfERG 

csap   

b-

hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

csap   

b-

hullám 

impl. 

(ms) 

GfERG 

30 Hz 

flicker 

b-

hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

30 Hz 

flicker 

b-

hullám 

impl. 

idő (ms) 
4. 

család 

II/2. 

c.421C>T 

c.574C>T 

18 

0,26 392 2,94 7,79 101 129 198 20 190 40 0,96 40,4 38 46,6 39 

0,6 468 3,22 8,39 81,7 86 271 19 263 39 0,97 61 36 72 36 

 

4.2.3. Autoszomális recesszív módon öröklődő izolált fovealis retinoschisis 

 A 24. család I/1. számú, klinikailag XLRS képét mutató nőbetegében nem találtunk 

mutációt az RS1 gében és a kapcsolódó intronikus szakaszokban sem. Családjában 

szembetegség nem ismert. (A beteg kivizsgálása a Tömő utcai részlegben történt.) 

 Kétoldali látóélesség csökkenés mellett bilaterális cystosus maculopathiát észleltünk 

kerékküllő-szerű rajzolattal (51/A-B. ábra).  

 Az OCT felvételeken nagy cystoid űrök voltak az OPL, kisebbek az INL és GCL 

szintjében. Ez a lokalizáció eltért az XLRS-ben általunk tapasztaltaktól (51/G-H. ábra).    

 A CFT, CMV és a TMV értékek szignifikánsan magasabbak voltak a kontroll csoport 

értékeinél (12. táblázat). 

 A FLAG a cystoid űröknek megfelelően körülírt hyperfluoreszcenciát mutatott a 

foveában („pooling”) (51/F. ábra). 

 Míg a GfERG szkotopikus és fotopikus válaszok amplitúdói többnyire a normál 

értékek alsó határán voltak, a maximális b/a-hullám amplitúdó arányok nem mutattak 

csökkenést a normál értékekhez képest (12. táblázat).  

 A mfERG vizsgálat mind az öt (főleg 1-2.) gyűrűnek megfelelően szignifikáns 

amplitúdó csökkentést (jobb>bal) és implicit idő megnyúlást (jobb>bal) mutatott a 

normál értékekhez képest (52. ábra).  

 

12. táblázat. Izolált fovealis retinoschisisben szenvedő nőbeteg vizsgálati eredményei. 

Piros színnel kiemelve a normál alsó határán lévő értékek. 
 

Beteg mutáció kor 

(év) 

BCVA 

logMAR 

CFT  

(µm)  

CMV 

(mm3) 

TMV 

(mm3) 

GfERG 

pálcika  

b-hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

pálcika 

b-hullám 

impl. idő 

(ms) 

GfERG 

max.      

a-hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

max.      

a-hullám 

impl. idő 

(ms) 

GfERG 

max.      

b-hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

max.      

b-hullám 

impl. idő 

(ms) 

GfERG 

max b/a- 

hullám 

ampl. 

arány 

GfERG 

csap       

b-hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

csap       

b-hullám 

impl. idő 

(ms) 

GfERG 

30 Hz 

flicker    

b-hullám 

ampl. 

(µV) 

GfERG 

30 Hz 

flicker     

b-hullám 

impl. idő 

(ms) 

24. 

család 

I/1. 

- 26 

0,48 1033 6,29 12,85 302 75 203 17 502 50 2,47 186 32 116 28 

0,7 789 5,08 11,53 271 76 247 22 504 50 2,04 154 32 105 29 
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  A                                                 B 

 

 

 

 

 

 

 
 

  C                                                 D                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  E                                                  F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  G                                                 H 
 

 

 

 

 

 

 

51. ábra. Izolált fovealis retinoschisisben szenvedő nőbetegünk maculájáról készült (A-

B) vörös és (C-D) vörösmentes fundusfotók, (E-F) FLAG és (G-H) OCT felvételek. 1. 

oszlop= jobb szem, 2. oszlop= bal szem.  
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52. ábra. Izolált fovealis retinoschisisben szenvedő nőbetegünkről készült mfERG 

eredménye. (A) Retinogramtérkép, (B) gyűrűk szerinti megjelenítés, kifejezett 

funkciócsökkenéssel a centrális régióban (piros színnel kiemelve a retinogramtérképen). 

1. oszlop= jobb szem, 2. oszlop= bal szem. 

 

5. Megbeszélés 

 Az utóbbi évtizedben kifejlesztett vizsgálómódszerek lehetőséget adnak az XLRS korai 

egyértelmű diagnózisára, ami az azonosított betegek számának növekedéséhez vezetett. 

A 24 magyar család tagjainak tanulmányozása során, hazánkban elsőként foglaltuk 

össze az X-kromoszómához kötötten öröklődő juvenilis retinoschisis klinikai és 

molekuláris genetikai vonatkozásait. A klinikai vizsgálatok során a betegség okozta 
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morfológiai eltéréseket OCT-vel, a funkcionális eltéréseket Ganzfeld és multifokális 

ERG-vel tanulmányoztuk 31 XLRS-ben szenvedő férfi- és 1 nőbetegen, valamint 19 

hordozó nőn. Genetikai vizsgálataink során mutáció analízisre PCR-t és direkt 

szekvenálást alkalmaztunk a 24 család 49 férfi és 58 női családtagján. Vizsgáltuk a 

betegség okozta morfológiai és funkcionális eltérések életkorral és a mutáció típusával 

összefüggő változásait. 

 

5.1. Klinikai vizsgálatok eredményei XLRS-ben szenvedő betegeken  

5.1.1. A retina funkciójának szubjektív vizsgálata - látóélesség 

 Az XLRS-ben szenvedő betegek BCVA logMAR értékei szignifikánsan magasabbak 

voltak (I<II. betegcsoport), mint a kontroll csoport értékei. A látóélesség életkor szerinti 

részletes vizsgálata 13 éves korig kismértékű javulást, majd 45 éves korig lassú, ezt 

követően gyorsuló ütemű romlást mutatott. A gyermekkorban tapasztalt kismértékű 

látóélesség javulás valószínűleg a még funkcióképes parafovealis retinaterületek 

hatékonyabb használatával (excentrikus fixáció), a fejlődő vizuális rendszer 

plaszticitásának köszönhetően alakulhat ki (88). Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a 

fiatalabb, I. betegcsoportban csaknem kétszer gyakrabban találtunk excentrikus fixációt, 

mint az idősebb, II. betegcsoportban. Az idősebb életkorban megfigyelhető fokozódó 

látóélesség romlás szinte kizárólag atrophiás maculák esetén fordult elő.  

 A továbbiakban a könnyebb érthetőség kedvéért a látóélességgel kapcsolatos 

korrelációk tárgyalásakor, a látóélesség nem logMAR-ban értendő.  

 Betegeinken az életkor és a látóélesség közt szignifikáns, közepes fokú negatív 

korreláció mutatkozott. Pimenides és munkatársai 86 XLRS-ben szenvedő férfibetegen 

szintén szignifikáns negatív korrelációt találtak, míg Kellner és munkatársai 52 betegen 

a két tényező közt összefüggést nem észleltek (34,56).  

 

5.1.2. A retina morfológiájának szubjektív vizsgálata - indirekt szemtükrözés 

 A szemfenéki kép meglehetősen nagy inter- és intrafamiliaris variabilitást mutatott, de 

a macula minden XLRS-ben szenvedő betegen érintett volt. Az esetek csaknem ¾ 

részében (szinte kizárólag 28 éves kor alatt) bilaterális fovealis cystás retinoschisist, míg 

több mint ¼ részében (28 éves kor fölött) nem-specifikus fovealis atrophiát találtunk, 

mely magyarázza az idősebb korban mások által is megfigyelt látóélesség romlást (57). 
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 Az infero-temporalis perifériás retinoschisis, az irodalomban szereplő 50%-os 

gyakorisággal ellentétben, a mi betegeink csupán 24,2%-ában (⅔ részben bilaterálisan) 

fordult elő (11,14). Ennek magyarázata, hogy csak azon szemeket vettük be 

számításainkba, amelyek a vizsgálat időpontjában perifériás retinoschisissel 

rendelkeztek, azokat nem, amelyeknek csak korábbi perifériás schisisre utaló eltérése 

(pl: pigmentegyenetlesnég infero-temporalisan) volt. 

 Pimenides és munkatársai 86 XLRS-ben szenvedő fiún és férfibetegen végzett 

vizsgálatok alapján bilaterális fovealis retinoschisist 56%-ban, unilateralis elváltozást 

21%-ban, egyéb maculopathiát 21%-ban találtak. Perifériás retinoschisist bilaterálisan 

49%-ban, unilateralisan 17%-ban írtak le (57). 

 Apushkin és munkatársai 38 XLRS-ben szenvedő fiút és férfit vizsgálva nagy radialis 

keréküllő-szerű rajzolatot 3%-ban, cystosus laesiót 34%-ban, hexagonális 

elrendeződésű cystoid űröket 8%-ban, kombinációjukat 31%-ban, cystoid űrök nélküli 

fovealis pigment szemcsézettséget 8%-ban, hiányzó fovealis reflexet 8%-ban, atrophiát 

8%-ban találtak (17).  

 Mizou-Nakamura fenomént az általunk vizsgált betegek csupán ¼ részében találtunk, 

mely jelentősen kevesebb, mint az Eksandh és munkatársai által közölt csaknem 100%-

os gyakoriság (16).  

 A ritka tünetek közül fovealis ectopiát 1,6%-ban, üvegtesti kötegeket több mint az 

esetek 1/10 részében találtunk. Egy esetünkben a perifériás retinoschsisis serosus 

ideghártya leválást okozva a maculára is ráterjedt.  

 A normáltól leginkább eltérő (legmagasabb) OCT paramétereket mutató 3. család III/3. 

beteg hátsó pólusán talált bilaterális fehér (fundus albipunctatus-szerű) pettyekről 

készített fénykép és az OCT alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a fehér pettyek 

az intraretinalis cystoid űrök falát alkotó oszlopoknak felelnek meg. 

 

5.1.3. A retina morfológiájának objektív vizsgálata - OCT 

 A betegek OCT képei és a paraméterek nagyfokú interocularis és intrafamiliaris 

variabilitást mutattak. 

 Míg fundus vizsgálattal a betegek 71%-ában találtunk cystás schisist a maculában, 

addig OCT-vel ennek gyakorisága 87,1% volt. Az esetek több mint ¾ részében 
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kimutatott macularis lamellaris schisis csak OCT-vel volt detektálható. A fennmaradó 

hányadban nem-specifikus atrophia volt a macula területén. 

 Az intraretinalis cystoid űrök valószínűleg a kóros működésű RS1 protein extra- és 

intracellularis felhalmozódásának következményei (49,57). A szétvált rétegek közötti 

cystoid űrök falát, antero-posterior irányú, Müller-sejtek testének tartott kötegek 

alkotják (89). 

 A cystoid űrök gyakori előfordulása összefüggésben áll betegeink alacsony 

átlagéletkorával (22,6 év). 

 Vizsgálataink szerint betegeink egy része fenotípusuk szerint nem volt egyértelműen 

besorolható az XLRS Prenner-féle nemzetközi klasszifikációjába, ezért azt tovább 

fejlesztve részletesebb beosztást alakítottunk ki.  

 A betegség cystás stádiumában az intraretinalis cystoid űrök longitudinalis (hosszanti) 

elhelyezkedését elemezve esetünkben a leggyakoribb (>50%) a 3. számú foveo-

lamellaris típus volt (nem a Prenner és munkatársai által leggyakoribbnak talált 4. 

számú komplex típus), perifériás retinoschisis nélküli macula érintettséggel. Ennek 

magyarázata a perifériás retinoschisis ritkább jelenléte betegeink között. Az 

intraretinalis cystoid űrök méretei a foveolától a periféria felé haladva fokozatosan 

csökkentek. Számos betegen kimutattuk, hogy az INL-ben lévő fovealis retinoschisis 

egészen a papilla temporalis széléig terjed, sőt néhányuknál a papilla nasalis oldalán is 

megfigyelhető.  

 Az XLRS lefolyásának OCT paraméterekkel történő követésére vonatkozó irodalmi 

adatot nem találtunk, erre vonatkozó tapasztalatainkat fontosnak tartjuk a betegség 

prognózisának szempontjából. 

 Az életkor szerinti elemzésünk alapján kisgyermekkorban csak fovealis retinoschisis 

(1. típus) fordult elő. Az életkor előrehaladtával megjelent a macularis lamellaris schisis 

is (4. és 3. típus), majd később a fovealis és macularis lamellaris schisis eltűnésével 

atrophia alakult ki a macula területén (8., 7., 6., 2. típus). A perifériás retinoschisis 

jelenléte a macula érintettségétől és az életkortól is függetlennek bizonyult.  

 A legjobb látóélesség a csupán a foveát érintő 1. típusban volt megfigyelhető, míg a 

retinoschisis terjedésével és a periféria érintettségével (1.→ 7. típus) a látóélesség 

fokozatosan tovább romlott. Az atrophiás stádiumban (8. típus) további látásromlás már 



 
 

85 

nem volt. A legrosszabb látóélességet a macula atrophiás elváltozásához társuló 

perifériás retinoschisisben (7. típus) tapasztaltuk. 

 Az intraretinalis cystoid űrök transversalis (mélységbeli) elhelyezkedését vizsgálva a 

legnagyobb cystoid űrök az irodalmi adatokkal összhangban, jellegzetesen az INL-ben 

helyezkedtek el, mely réteg minden cystás esetben érintett volt (30). Az esetek csaknem 

felében egy laposabb perifovealis schisis is megfigyelhető volt mélyebben a PRL-ben és 

az esetek több mint ¾ részében kis cystoid űrök a GCL-nek megfelelően.  

 A cystoid űrök leggyakrabban (44,4%) a GCL-ben és INL-ben voltak jelen 

egyidejűleg. A GCL, INL, és PRL együttes érintettsége is csaknem ugyanilyen gyakran 

(40,7%) fordult elő. 

 Az életkor szerinti elemzésünk alapján gyermekkorban mindhárom réteg érintett volt, 

majd az életkor előrehaladtával, valószínűleg méretükkel összefüggésben fokozatosan 

eltűntek a cystoid űrök, előbb a GCL-ből a kis, a PRL-ből a közepesek, majd később az 

INL-ből a legnagyobbak is és nem-specifikus fovealis és perifovealis atrophia alakult ki 

változatlan parafovealis retinavastagság mellett. Idősebb korban (28. év fölött) az egész 

macula atrophiássá vált (lásd 31,33. ábra).  

 A legjobb látóélesség a GCL és az INL cystás érintettségéhez társult, míg a legrosszabb 

a cystoid űrök megszűnése esetén, az atrophiás stádiumban volt. 

A betegség időbeni lefolyását vizsgálva, a CFT és az életkor között erős negatív, 

szignifikáns korrelációt találtunk. A cystoid űrök okozta szignifikáns CFT emelkedés a 

húszas évek közepéig változatlan maradt, majd ezt követően a fovealis cystoid űrök 

eltűnésével a CFT jelentősen csökkent és az atrophiás stádium kialakultával lényegében 

változatlanul alacsony maradt az életkor előrehaladtával.  

 A centrális foveolaris vastagságot az életkor függvényében ROC analízissel vizsgálva, 

a cystás és atrophiás stádium közötti elválasztó (cut-off) pontot 28. életévnél kaptuk. 

 A CFT vizsgálata során észlelt életkor szerinti tendencia enyhébb mértékben a CMV és 

a TMV esetén is megfigyelhető volt. 

 Az OCT-vel tapasztalt morfológiai változások alapján (cystás→ atrophiás stádium) 

cystás (I. betegcsoport) és atrophiás (II. betegcsoport) maculájú csoportra osztott 

betegek klinikai értékeit összehasonlítva a BCVA logMAR értékeik szignifikánsan 

romlottak a kontroll csoport értékeihez és egymáshoz képest is (I.<II. csoport). 

Összhangban más közleményekkel azonban mi sem tapasztaltunk hirtelen nagyfokú 
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látásromlást a macularis régió OCT-vel is igazolt nagyfokú változásával (cystoid űr→ 

atrophia) összefüggésben (11,33). Sőt tapasztalataink alapján a legnagyobb fokú cystás 

elváltozás nem jár feltétlenül a legrosszabb funkcióval (vízus, ERG), ami jól mutatja, 

hogy nem csak a cystoid űrök mérete a meghatározó tényező. 

 Az OCT CFT, CMV és TMV értékeit vizsgálva az I. cystás maculájú betegcsoport 

értékei szignifikáns emelkedést, a II. atrophiás maculájú betegcsoport értékei 

szignifikáns csökkenést mutattak (a foveolaris térfogatot kevésbé pontosan tükröző 

TMV kivételével) a kontroll csoport értékeihez képest. Mindez összhangban van a 

fiatalabb életkorban meglévő cystoid űrök életkorral való ellapulásával, majd a 

megszűnésükkel kialakuló nem-specifikus fovealis atrophiával.  

 A nagy felbontású (negyedik generációs) OCT-vel, az irodalmi adatokkal összhangban, 

cystoid űröket azonosítottunk az ONL-ben is (90). 

  

5.1.4. A retina funkciójának objektív vizsgálata - elektroretinográfia 

 A betegek ERG értékei nagyfokú interocularis és intrafamiliaris variabilitást mutattak. 

Összhangban más kutatások eredményeivel, mindkét betegcsoport szkotopikus és 

fotopikus GfERG válasz amplitúdói szignifikánsan csökkentek (I.<II. betegcsoport) a 

kontroll csoport értékeihez képest (37).  

 Míg a GfERG eltérés minden betegen megfigyelhető volt, a differenciáldiagnosztikus 

értékű negatív típusú szkotopikus maximális válasz (negatív típusú ERG) csupán az 

esetek felében volt detektálható (I.<II. betegcsoport).  

 Más XLRS-sel foglalkozó tanulmányok a negatív típusú ERG 57-97%-os 

előfordulásáról számolnak be (37,91).  

 Esetünkben a negatív típusú ERG-ért a csaknem (78,9%-ban) megtartott a-hullám 

amplitúdó mellett jelentősen (a normálérték 44%-ára) csökkent b-hullám amplitúdó volt 

a felelős.  

 Eksandh és Miyake is a csökkent maximális b-hullám amplitúdó mellett a betegség 

korai szakaszában normál a-hullám amplitúdót írtak le, majd a későbbi szakaszban az a-

hullám amplitúdó is csökkent (16,92). Mindez arra utal, hogy nem a fotoreceptorok a 

pathogenesis elsődleges célpontjai. Saját vizsgálataink során már fiatal életkorban is 

tapasztaltuk a maximális a-hullám amplitúdó kismértékű csökkenését, ami a 

fotoreceptorok korai kisfokú érintettségét jelzi. 
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 Ugyan a perifériás schisis jelenléte nem befolyásolta szignifikánsan a b/a hullám 

amplitúdó arány átlagos értékét, mégis a perifériás schisises betegeink között 1,5x 

gyakoribb volt a negatív típusú ERG, mint a csupán csökkent b/a hullám amplitúdó 

arány.  

 Renner és munkatársai 16 perifériás schisises beteg között 9:7 arányban detektáltak 

negatív típusú ERG-t a csökkent b/a hullám amplitúdóhoz képest és szintén nem találtak 

korrelációt a perifériás schisis megléte és a negatív típusú ERG gyakorisága között (37).  

 Negatív típusú ERG észlelése leszűkíti a lehetséges diagnózisok körét a belső retina 

rétegeit érintő betegségekre, míg aspecifikus fundusképpel járó XLRS gyanúja esetén, 

kulcsfontosságú diagnosztikus kritériumnak számít.  

 A GfERG paramétereinek további vizsgálata szerint a legnagyobb mértékű (82,5%-os) 

amplitúdó csökkenést a szkotopikus pálcika válasz b-hullám amplitúdója mutatta, mely 

tendencia 22 éves kor után még kifejezettebbé vált. A két betegcsoport szignifikánsan 

csökkent GfERG válaszai közül csak a pálcika és a maximális válaszok b-hullám 

amplitúdó értékei közt volt szignifikáns különbség (I.>II. betegcsoport).   

 A betegek szkotopikus és fotopikus GfERG válasz amplitúdói gyenge és közepes fokú, 

szignifikáns negatív korrelációt mutattak az életkorral.  

 A betegek mfERG P1- (b) hullám válaszsűrűség értékei mindkét betegcsoportban 

(I.<II.) szignifikánsan csökkentek a kontroll csoport értékeihez képest az egész vizsgált 

retinaterületen, de a legkifejezettebb mértékben a károsodott foveolának megfelelő 2 

centrális gyűrűben. A két betegcsoport válaszsűrűség értékei közt szignifikáns 

különbség egyik gyűrűben sem volt. 

 A mfERG P1- (b) hullám implicit idők szignifikánsan megnyúltak az I. 

betegcsoportban a 3-5. gyűrűben, míg a II. betegcsoportban a 4-5. gyűrűben a kontroll 

csoport értékeihez képest. Az implicit időkben szignifikáns különbség a két 

betegcsoport között nem volt. 

 Az ép retina centrálisan legmagasabb csapsűrűségének köszönhetően a mfERG P1- (b) 

hullám amplitúdói a centrális 1. gyűrűben a legmagasabbak és a periféria felé haladva a 

csapsűrűséggel párhuzamosan csökkennek (38. ábra) (46). 

 XLRS-ben a mfERG P1- (b) hullámok centrális túlsúlyú csökkenése a funkcionáló 

csapok hiányát jelenti a fovealis schisis területének megfelelően, míg a perifériás 
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túlsúlyú implicit idő megnyúlás a funkcionálisan károsodott (lassult szinaptikus 

jelátvitel), de még élő sejteknek köszönhető (47). 

 XLRS-ben szenvedőkön végzett korábbi ERG-vel is megerősített vizsgálatok a Müller-

sejtek elsődleges érintettségét igazolták (44). A legutóbbi kutatások szerint a FOK 

mfERG P1- (b) hulláma elsősorban az ON-OFF bipoláris, másodsorban és kisebb 

mértékben a csapokból származtatható (47). Ezért XLRS-ben inkább a bipoláris sejtek 

érintettségéről van szó, mint az RS1 immunoreaktivitással sem rendelkező Müller-

sejtekről (9,52).  

 XLRS-ben szenvedő betegeinken ERG-vel elsősorban az INL és a PRL érintettségét 

tapasztaltuk, mely rétegekben OCT-vel a legnagyobb méretű schisis volt megfigyelhető 

és egészségeseken a legnagyobb koncentrációban mutatható ki a funkcionáló RS1 

protein (9).    

 A betegek mfERG válaszsűrűség értékeinek életkor szerinti változásait vizsgálva a 

GfERG értékekhez hasonlóan, gyenge és közepes fokú, szignifikáns negatív korrelációt 

találtunk az 5 gyűrűnek megfelelően, mely összhangban van a retinalis sejtek 

funkciójának és a látóélességnek az életkor előrehaladtával tapasztalható csökkenésével. 

 Az OCT-vel tapasztalt lapos lamellaris schisis és a mfERG-vel mért funkciócsökkenés 

területe a retina nagyobb kiterjedésű morfológiai és funkcionális károsodását jelezte, 

mint ami a fundus vizsgálatok alapján várható volt. Mindez azt mutatja, hogy a retinalis 

károsodás valós mértékének és kiterjedésének megítélésében elengedhetetlen az OCT és 

a mfERG vizsgálat.  

 Ellentétben a GfERG-vel, a kapott eredmény nem differenciáldiagnosztikus értékű, 

ugyanis XLRS és egyéb maculát érintő betegségekben is szignifikánsan csökken a 

centrális gyűrűk válaszsűrűség értéke. 

 A nem-specifikus fovealis atrophiával rendelkező betegek helyes diagnosztizálásához 

elektrofiziológiai és molekuláris genetikai vizsgálatok szükségesek, míg a tünetmentes 

hordozók csak a molekuláris genetikai vizsgálatokkal azonosíthatóak egyértelműen. 

 Bár a készülékben hatékony szem- és szemhéjmozgást, pislogást, rossz fixációt 

felismerő hibaszűrő rendszer is működik, a vizsgálat sikeres kivitelezéséhez a beteg jó 

kooperációja is szükséges; tapasztalatunk szerint értelmes 5-6 éves gyermekeken is 

sikeresen elvégezhető. 
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5.1.5 Korrelációk 

 Az életkor és az OCT értékek között erős (főleg a CFT esetében), az életkor és a 

látóélesség között közepes fokú, míg az életkor és az ERG válaszok amplitúdói között 

gyenge és közepes fokú negatív, szignifikáns korrelációt találtunk, ami mind a betegség 

progresszív jellegét mutatja. 

 A látóélesség és az ERG (Gf és mf) amplitúdók között mutatkozó gyenge és közepes 

fokú szignifikáns pozitív korreláció a fotoreceptorok, elsődlegesen a csapok 

károsodására utal. 

 A látóélesség és az OCT paraméterek között szignifikáns korrelációt nem találtunk, 

melynek magyarázata a klinikai tapasztalat szerint a schisis mellett kialakuló 

excentrikus fixáció lehet. 

 

5.2. Klinikai vizsgálatok eredményei XLRS-t hordozó nőkön 

 A családfa és a genetikai vizsgálatok alapján is XLRS-hordozónak bizonyult nők 

látóélessége teljes volt, kóros fundus és OCT eltérésük nem volt.  

 ERG (Gf és mf) válaszaik (2 kirívó esettől eltekintve) nem mutattak szignifikáns 

eltérést a kontroll csoporthoz képest. 

 Vizsgálataink óta Kim és munkatársai is amplitúdó csökkenést és implicit idő 

megnyúlást írtak le 2 obligát XLRS hordozó nőnél, akik látóélessége teljes volt, 

maculájuk ép volt (93). Ezen mfERG eltérések az ún. lionizáció retinára gyakorolt 

hatását feltételezik, melyet X-kromoszómához kötött retinitis pigmentosa hordozó 

nőkön is leírtak korábban (93).  

 Egyéb retinalis betegség hiányában ezek az ERG eltérések hasznosak lehetnek néhány 

esetben az esetleges hordozó állapot azonosítására, de a teljes bizonyossághoz 

molekuláris genetikai vizsgálatok szükségesek. 

 

5.3. Klinikai tapasztalatok izolált fovealis retinoschisisben szenvedő   

       nőkön 

 A fundusképek alapján kezdetben XLRS-ben szenvedőnek tartott nőbetegünk OCT 

vizsgálata során a macula területén a legnagyobb cystoid űröket az OPL-ben találtuk, 

eltérően az XLRS-ben leggyakoribb INL-ben megfigyelhető lokalizációtól. A kisebb 
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cystoid űrök az XLRS-ben általunk megfigyelt esetekhez hasonlóan az INL és GCL 

rétegekben helyezkedtek el. 

 A GfERG eredményei a normál értékek alsó határán voltak, de az XLRS-re jellemző 

negatív típusú ERG nem volt kimutatható. 

 A mfERG centrális túlsúlyú amplitúdó csökkenést és megnyúlt latencia időket detektált 

a vizsgált retinaterületen.   

 FLAG az XLRS-ben más szerzők által leírt negatív leletekkel ellentétben körülírt 

festékhalmozódást (pooling) mutatott a fovealis cystoid űröknek megfelelően, macula 

oedemára utaló szivárgás nélkül, mely alapján az eset jól elkülöníthető a ritka 

autoszomális domináns módon öröklődő CMO-tól (11,14). Mivel a retinalis erekből 

szivárgás nem volt tapasztalható (ép vér-retina gát), a fovealis hyperfluoreszcencia a 

pigmenthám károsodására utal, melynek érintettségét korábbi, az XLRS atrophiás 

stádiumában lévő középkorú betegeken végzett autofluoreszcenciás tanulmányok is 

kimutatták (94). A fentiek alapján a pigmenthám korai károsodása valószínűsíthető az 

AR izolált fovealis retinoschisis cystás stádiumában is.  

 Genetikai vizsgálattal RS1 gént érintő mutáció nem volt kimutatható, így igazoltuk, 

hogy nem az XLRS ritka, XX, 45X0 genetikai statust feltételező női megjelenéséről van 

szó. 

 Mindezek alapján az esetet a meglehetősen ritka autoszomális recesszív módon 

öröklődő izolált fovealis retinoschisisként azonosítottuk. 

 Kabanarou és munkatársai 4 izolált fovealis retinoschisisben szenvedő nőbetegről 

számoltak be (64). Csökkent látóélességet, kis fovealis cystoid űröknek köszönhetően a 

neurosensoros retina megvastagodását, a fovealis avascularis zónának megfelelően 

szivárgás nélküli körülírt hyperfluoreszcenciát, radiális hyperautofluoreszcenciát, 

normál GfERG-t és csökkent amplitúdójú Pattern ERG-t írtak le. A negatív családi 

anamnézis alapján AR öröklődésmenetet tételeztek fel.  

 A jövőben további genetikai vizsgálatok szükségesek az etiológia tisztázására. 

 

5.4. Genetikai vizsgálatok 

 Jelen munkánk az első hazai tanulmány, mely magyar XLRS-ben szenvedő betegek 

genetikai hátterét is vizsgálta. A molekuláris genetikai vizsgálatok segítségével 90%-os 

valószínűséggel azonosíthatók az RS1 génben mutációt hordozó személyek (13,95).  
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 Vizsgálataink során minden klinikailag XLRS-ben szenvedő férfibetegen sikerült 

kimutatni a betegségért felelős mutációt az RS1 génben. Összesen 1 új intronikus splice 

site, 2 új missense, 1 ismert frame shiftet okozó inzerciós és 9 ismert missense mutációt 

találtunk 39 XLRS-ben szenvedő férfibeteg és 46 tünetmentes női hordozó RS1 

génjében.  

 A mutációk 1 kivétellel a konzervatív discoidin domént érintették, ami így a mutáns 

RS1 protein misfoldingjához, ER-ban történő retenciójához, majd degradációjához 

vezet (49,57). 

 Az RS1 domén csupán 1 esetben, az általunk elsőként leírt, korai stop kodont 

eredményező intronikus splice site mutáció által volt érintett, míg a szignál szekvenciát 

érintő mutációt egyáltalán nem találtunk. A jelentősen megváltozott szerkezetű és 

funkciójú mutáns RS1 protein nem képes ellátni fiziológiás „szövetragasztó” funkcióját 

a retinán belül, ami a retinalis rétegek szétválásához vezetve hozza létre a betegség 

jellegzetes tüneteit. 

 Betegeink mutációs prevalenciáját tekintve a nemzetközi retinoschisis adatbázis 

adataival ellentétben (exon 4: 42.7%; exon 5: 16.3%; exon 6: 26.9%), a hazai 

betegpopulációban a leggyakrabban az 5. exon volt érintett (4. exon: 28,2%, 5. exon: 

35,9%, 6. exon: 30,8%), míg a legtöbb különböző típusú mutáció a 6. exonban volt (55). 

 Az egyes mutációk RS1 proteinre gyakorolt hatásaival részletesebben a következőkben 

foglalkozunk.   

  

5.4.1. Az RS1 génben talált mutációk hatása 

c.78+1G>C splice site mutáció: 

 Az általunk elsőként leírt puttatív splice site mutáció hatására G>C transzverzió jön 

létre a 2. intron konzervatív GT splice donor site részén, ami új mutáns 5’ splice 

variánsokhoz vezethet. Ez történhet kriptikus splice site aktiváció útján, vagy exon 

skipping révén (53. ábra). 

 

Kriptikus splice site aktiváció (intron retenció): 

 A konzervatív GT szignál kritikus a normál génexpresszió szempontjából, mivel a 

splicing során a spliceosoma ezt a szignált ismeri fel a pre-mRNS-en belül és ezen a 

ponton kezdi el az intron kivágását (96). A konzervatív GT szignál CT-re mutálódásával 

egy új kriptikus splice site aktiválódik a splicing során. A következő feltételezett splice 
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site-ot 10 nukleotiddal később, a 2. intron következő GT szekvenciájánál 

valószínűsítette az NNSPLICE predilekciós szoftver 0,91-es predilekciós score-al. 

Ennek következtében 10 nukleotid (CUAUGUAACA) inzertálódik a 2. exonba a 78-79. 

nukleotid közé, amelyek Leu+Cys+Asn aminosavakat kódolnak. A 10. inzertálódott 

nukleotid, a reziduális adenin (A) frame shiften keresztül korai stop kodonhoz (PTC) 

vezet a 3. exon elején a 30. kodon után. A korai stop kodont tartalmazó mutáns mRNS 

valószínűleg degradálódik a nonsense mediate decay (NMD) mechanizmus által, amely 

az abnormális PTC-t tartalmazó transzkriptumokat (mRNS) eltávolítani hivatott 

poszttranszkripciós minőségi kontroll mechanizmus része a sejten belül (97).  

 

Exon skipping: 

 Az exonátugrás lényege, hogy a mutáció miatt eltolódott olvasási keret visszaállítható a 

mutáció közvetlen közelében lévő egy vagy több exon átugrásával, így elméletben a 

fehérje szintézise megvalósulhat és képződhetne egy rövidebb RS1 protein, melynek 

működőképessége kérdéses. 

 A c.78+1G>C mutáció esetén a 2. exon átugrása 26 bp-os delécióval jár az 52. 

nukleotidot követően, ami frame shiften keresztül korai stop kodonhoz vezet a 3. exon 

elején, ugyanott, mint a kriptikus splice site aktiváció esetén. A PTC-t tartalmazó 

mutáns mRNS valószínűleg ugyancsak degradálódik a NMD által. 

 

 Végül valószínűleg mind a 10 bp-os inzerció, mind a 26 bp-os deléció frame shiftet 

okozva PTC-hez, majd a mutáns, trunkált RS1 protein NMD általi teljes 

eliminációjához vezet. 
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53. ábra. c.78+1G>C splice site mutáció következtében kialakuló 2 lehetséges alternatív 

splicing mechanizmus. Piros színnel az új splice site mutáció és a korai stopkodon, 

kékkel az inzertálódott nukleotidok és a következtükben kódolt új aminosavak.  

 

 Az általunk elsőként leírt c.78+1G>C splice site mutációhoz nagymértékben hasonló, 

eredményét tekintve gyakorlatilag azonos mutációt tartalmazó 44TNJ egérmodellt 

publikált a Tennessee Mouse Genome Consortium (98). Az N-ethyl-N-nitrosourea 

(ENU) alapú mutagenezissel expresszált Rs1h gén 2. intronjának donor site részén 

található konzervatív GT szignál T nukleotidját cserélték C-re. Az egérszemekből 

izolált mRNS-ről reverz transzkripcióval átírt Rs1h cDNS-t és az egerek farkából izolált 

genomiális DNS-t direkt szekvenálással vizsgálták. A mutáns Rs1h cDNS PCR-rel nyert 

amplikonjai 2 új splice terméket mutattak egyidejűleg a retinában a vad típuson kívül. 

 Az első alternatív transzkriptum 10bp-os inzerciót tartalmazott az eredeti 88-89. 

nukleotid között, mely következtében a 2. exon a 2. intron első 10 nukleotidjával 

hosszabb lett.  
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 A második alternatív transzkriptum esetén 26 bp-os deléciót találtak a 62. nukleotidnál, 

mely a teljes 2. exonnak felelt meg (exon skipping).  

 Mindkét splice variáns kereteltolódáshoz és PTC-hez vezetett a 3. exon elején, 

ugyanott, mint az általunk talált mutáció esetén és mindkét esetben egy másik nyitott 

olvasási keret is kimutatható volt néhány bázissal később. 

 Mindezen hasonlóságok alapján a c.78+1G>C humán mutáció esetén is feltételezhető a 

két különböző mRNS típus együttes, egyidejű jelenléte a két betegünkben. 

 Mivel a humán RS1 gén splice variánsait szövetspecifikus cDNS hiányában 

meglehetősen nehéz vizsgálni, további állatkísérletek szükségesek a trunkált Rs1h 

peptidek, vagy az új olvasási keretek által kódolt peptidek retinában való jelenlétének 

tisztázására, vagy a mutáns mRNS-ek NMD általi degradációjának bizonyítására. 

 Az NMD-nek köszönhetően a szervezetünkben folyamatosan keletkező mutációk tehát 

nem feltétlenül jelentik azt, hogy a mutáns gének mutáns fehérjék keletkezéséhez 

vezetnek (99). Habár mutáns RS1 protein végül feltehetően egyik esetben sem 

keletkezik, a betegek klinikai tünetei nem súlyosabbak, mint az RS1 protein kevésbé 

súlyos szerkezeti változását okozó missense mutációk esetén. Ez összhangban van 

számos korábban más X-kromoszómához kötött recesszíven öröklődő betegségről 

leírtakkal, miszerint figyelembe véve, hogy a női hordozók tünetmentesek, férfiaknál 

inkább a funkcionáló RS1 protein hiánya, mintsem a mutáns RS1 protein jelenléte 

felelős a retinoschisis kialakulásáért (8). 

 

c.214G>A  missense mutáció: 

 A leggyakrabban, mintegy 23,1%-ban előforduló mutáció a magyar betegek körében, 

mely a discoidin domént kódoló 4. exont érinti. Hatására a 72. helyen lévő savas 

glutamát bázikus lizinre cserélődik, ami jelentős szerkezetbeli változáshoz vezet az RS1 

protein harmadlagos szerkezetében (47. ábra) (12). Finnországban 70%-os 

előfordulásával a leggyakoribb XLRS-t okozó mutáció (12). 

 Huopaniemi és munkatársai 149 c.214G>A missense mutációt hordozó nő gyerekeinek 

vizsgálata során a másodlagos nemi arány (SSR) fiúk javára történő jelentős eltolódását 

találta (SSR: 129,3) (53). RT-PCR segítségével RS1 transzkriptumokat mutattak ki az 

uterusban. Mivel a retinoschisinnek a sejt-sejt közötti kapcsolatokban van fontos 
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szerepe, az RS1 gént érintő c.214G>A mutáció a blastocyta implantatiojára hatva  

csökkentheti a korai spontán vetélést, ami ismerten fiú többlethez vezet.  

 

c.304C>T missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domént kódoló 4. exont érinti. Hatására a 102. helyen lévő 

arginin triptofánra cserélődik, ami a mutáns RS1 protein intracelluláris retenciójához 

vezet, tehát az ER-ban rekedve nem szecernálódik (49,100). c.304C>T mutációban 

szenvedő beteg enukleált szemén intracelluláris RS1 ellenes antitesttel végzett 

immunfestés az atrophiás macula területén nem, míg a viszonylag ép periférián 

csökkent festődést mutatott az intracelluláris retenciónak megfelelően (26,49). 

 

c.305G>A missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domént kódoló 4. exont érinti. Hatására a 102. helyen lévő 

arginin glutaminra cserélődik, ami a mutáns RS1 protein intracelluláris retenciójához 

vezet, tehát az ER-ban rekedve végül nem szecernálódik (57). 

 

c.418G>A missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domént kódoló 5. exont érinti. Hatására a 140. helyen lévő, az 

aminosavak közül a legkisebb méretű glycin helyére egy nagyobb arginin kódolódik, 

ami az RS1 protein eredeti térbeli szerkezetébe nem fér be, így annak megváltozásához 

vezet (12). 

 

c.421C>T missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domént kódoló 5. exont érinti. Hatására a 141. helyen lévő 

arginin cysteinre cserélődik. A mutáns cystein abnormális diszulfid-hidakat képezve az 

RS1 protein intracelluláris aggregációjához, majd degradációjához vezet, tehát a mutáns 

RS1 protein nem szecernálódik (100). 

 

c.422G>A missense mutáció:  

 A mutáció a discoidin domént kódoló 5. exon ugyanazon kodonját érinti, mint az előző 

mutáció. Hatására a 141. helyen lévő arginin helyett hisztidin kódolódik. Az azonos 

kodon ellenére ebben az esetben a mutáns RS1 protein szecernálódik (100).  
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 A 6. exont érintő c.527T>C (Phe176Ser) és c. 574C>T (Pro192Ser) missense mutációk, 

valamint az általunk elsőként leírt c.575C>T (Pro192Leu) missense mutáció is a 

discoidin domént kódolja. A hatásukra létrejövő aminosavcserék következtében az RS1 

protein harmadlagos szerkezete megváltozik, ami a mutáns RS1 protein ER-ban 

rekedéséhez, majd intracelluláris degradációjához vezet (49,57). 

 

c.579insC inzerciós mutáció: 

 A C inzerció hatására egyrészt a 194. helyen kódolódó izoleucin helyett hisztidin fog 

kódolódni, másrészt az általa okozott kereteltolódás késői stop kodonhoz és hosszabb 

RS1 proteinhez vezet. Az így keletkező RS1 protein 39 aminosavval hosszabb lesz, 

tehát 262 aminosavból fog állni (57). A mutáció az RS1 protein kifejezett harmadlagos 

szerkezetbeli változásához vezet (47. ábra). 

 

c.625C>T missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domént kódoló 6. exont érinti. Hatására a 209. helyen lévő 

arginin helyett cystein kódolódik, ami abnormális diszulfid-hidak képződésével az RS1 

protein misfoldingjához vezet, vagy az RS1 protein felszínén zavarja annak 

interakcióját más proteinekkel (48). 

  

c.626G>T missense mutáció: 

 A mutáció a discoidin domén 6. exonját érinti. Hatására a 209. helyen lévő arginin 

helyett leucin kódolódik, ami az RS1 protein harmadlagos szerkezetének 

megváltozásához vezet. 

 

c.421C>T / Arg141Cys és c.574C>T / Pro192Ser missense mutációk: 

 A két mutáció okozta aminosav cseréket és az RS1 protein harmadlagos szerkezetének 

változásait külön-külön részleteiben fent ismertettük. A két mutáció együttes 

előfordulásakor súlyosabb szerkezetbeli eltérést találtunk, mint a két mutáció külön-

külön előfordulása esetén. A két mutáció által külön-külön okozott szerkezetváltozások 

következtében is az RS1 protein intracellularis degradálódása következik be, tehát a két 

mutáció együttes, egyidejű jelenlétekor sem lesz szecernálódás (57,100). Ennek a 

mechanizmusnak köszönhetően a két mutáció együttes jelenléte nem okozott súlyosabb 

látóélesség, fundus, OCT és ERG eltéréseket, mint a két mutáció külön-külön. 
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 A de novo mutáció jelenléte egy már meglévő, anyától örökölt másik mutáció mellett 

jól mutatja az RS1 gén figyelemre méltó új mutációs rátáját és a betegség magas 

mutációs heterogenitását. 

  

5.4.2. Az eltérő genetikai hátterű esetek klinikai képének összehasonlítása 

          (genotípus-fenotípus összefüggés) 

 Egyértelmű genotípus-fenotípust összefüggést találtunk a c.305G>A mutációban, 

melyhez a legmagasabb OCT paraméterek (CFT, CMV, TMV), a legalacsonyabb 

GfERG maximális b/a-hullám amplitúdó arányok és a legalacsonyabb mfERG 

válaszsűrűségek, vagyis a legkifejezettebb morfológiai és funkcionális károsodások 

társultak. 

A leggyakrabban azonosított c.214G>A mutációval járó esetekben kifejezetten 

megromlott látóélességet, magas OCT paramétereket és jelentősen csökkent GfERG 

maximális a- és b-hullám amplitúdókat mértünk. 

 A c.527T>C mutációhoz társult a legkevésbé károsodott látóélesség és (a csapok 

funkcióját jellemző) 30 Hz flicker GfERG válasz. 

 Az általunk elsőként leírt új intronikus c.78+1G>C mutációt hordozó mindkét betegen 

megfigyelhető volt bilateralisan a Mizou-Nakamura fenomén.  

 Ezen mutációk esetében bizonyos tekintetben genotípus-fenotípus összefüggést 

figyeltünk meg.  

 A mutáns RS1 proteinek harmadlagos szerkezetében bekövetkezett változások nem 

korreláltak a betegség súlyosságával, összhangban azzal a megállapítással, hogy 

férfiaknál a funkcionáló RS1 protein hiánya felelős a retinoschisis kialakulásáért (8). 

 Míg Li és munkatársai szintén súlyosabb klinikai képet írtak le a c.305G>A mutációval 

járó esetekben, addig számos más korábbi tanulmány nem talált egyértelmű 

összefüggést a mutáció típusa és a betegség súlyossága között (16,45,101,102).  

 

 

 

 

 

 



 
 

98 

6. Végszó 

 Annak ellenére, hogy az XLRS az egyik leggyakoribb juvenilis macula degeneratio, 

mégis gyakran alul-, vagy félrediagnosztizált betegség. 

 A retinalis szövődmények okozta súlyos látásromlás rendszeres szemészeti kontroll 

vizsgálatokkal megelőzhető, szükség esetén az állapot műtéttel javítható.   

 A tünetmentes hordozók azonosításában különösen fontosak a molekuláris genetikai 

vizsgálatok. Eredményük alapján az időben történő genetikai tanácsadás segítséget 

nyújthat a családtervezésben. 

 Bár az XLRS jelenleg még a gyógyíthatatlan betegségek közé tartozik, az egereken 

végzett sikeres génterápiás beavatkozások reménykeltőek a közeli jövőre nézve 

(7,8,74). 

 

7. Következtetések - Új eredmények 

 

1. Elsőként indítottuk el az XLRS-ben szenvedő családok felkutatását az 

országban, majd részletes családfaelemzést követően korszerű klinikai és 

molekuláris genetikai vizsgálatokkal a lehető legszélesebb körben vizsgáltuk a 

betegeket és a hordozókat (24 család, klinikai vizsgálatok: 51 fő /31 férfi, 19 

nő/, genetikai vizsgálatok: 107 fő /49 férfi, 58 nő/).  

2. Kibővítettük az eddig használt nemzetközi klasszifikációs sémát és ennek 

alapján megállapítottuk betegeinken az egyes megjelenési típusok prevalenciáját 

és azok életkorral és a látóélességgel való összefüggését.  

 

Genetikai vonatkozások: 

3. Elsőként vizsgáltuk a magyar XLRS-ben szenvedő betegek genetikai hátterét. 

Minden XLRS-ben szenvedő fiúban/férfiben kimutattuk az RS1 génben a 

betegséget okozó mutációt, 3 új mutációt (c.78+1G>C, c.575C>T, c.626G>T) 

írtunk le, valamint 10 ismert mutációt mutattunk ki (39 férfi, 46 hordozó nő). 

Meghatároztuk a mutációk prevalenciáját és megállapítottuk, hogy a magyar 

betegek mutációs spektruma különbözik a nyugat-európai mintától.   

4. Elsőként írtuk le emberben a c.78+1G>C splice site mutációt és az általa okozott 

két lehetséges alternatív splicing mechanizmust, melyet humán retinalis minta 
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hiányában egy korábban mások által közölt, egereken végzett mutagenezis 

eredményeivel támasztottuk alá.  

5. Négy mutáció (1 új, 3 ismert) esetében egyértelmű genotípus-fenotípus 

összefüggéseket írtunk le. Ezek közül az új intronikus c.78+1G>C mutációt 

hordozó mindkét betegen megfigyelhető volt bilateralisan a Mizou-Nakamura 

fenomén.  

6. Szemléltettük az RS1 protein harmadlagos szerkezetében az egyes mutációk 

következtében kialakult térbeli változásokat. A szerkezetváltozások mértéke 

nem korrelált a betegség súlyosságával. 

7. Elsőként írtuk le hazai viszonylatban a ritka, AR módon öröklődő izolált 

fovealis retinoschisis klinikumát egy nőbeteg kapcsán, majd az RS1 gén épségét 

molekuláris genetikai vizsgálatokkal bizonyítva különítettük el az XLRS-től.  

 

Klinikai vonatkozások: 

8. Korszerű berendezésekkel végzett vizsgálatokkal igazoltuk a betegség ismert 

Ganzfeld (negatív típusú maximális válasz) és multifokális (centrális túlsúlyú 

amplitúdó csökkenés és perifériás túlsúlyú implicit idő megnyúlás) ERG-ás 

jellemzőit.  

9. Az OCT-vel és mfERG-vel végzett mérésekkel igazoltuk, hogy a betegség 

okozta morfológiai és funkcionális károsodás nagyobb kiterjedésű, mint ami a 

fundus vizsgálatok alapján várható. Betegeink több mint ¾ részében - csak 

OCT-vel azonosítható - lapos macularis lamellaris retinoschisist is detektáltunk. 

10. Elemeztük OCT vizsgálatok alapján az intraretinalis cystoid űrök 

elhelyezkedését és elsőként írtuk le helyzetük életkorral összefüggő transversalis 

és longitudinalis változását és az egyes megjelenési formákhoz társuló 

látóélességet. 

11. Elsőként írtuk le OCT vizsgálatok alapján végzett statisztikai vizsgálatokkal a 

betegség cystás stádiumból atrophiás stádiumba való átmenetének idejét (28. 

életév). A betegek OCT paraméterei és életkoruk között erős negatív, 

szignifikáns korrelációt találtunk. Az I. (cystás) és a II. (atrophiás) 

betegcsoportok klinikai eredményeit összevetve szignifikáns különbséget 
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találtunk a látóélesség, az OCT, a GfERG pálcika és maximális válasz b-hullám 

amplitúdó értékei között (I>II.).  

12. A betegek látóélessége és életkora között közepes fokú negatív, szignifikáns 

korrelációt találtunk. A látóélesség 13 éves korig tartó kismértékű javulása után 

a 45. évig lassú, ezt követően gyorsuló ütemű romlását figyeltük meg. 

13. Betegeink OCT és ERG eltérései elsősorban az INL és PRL érintettségét 

mutatták, mely rétegekben, egészséges egyedeken a legnagyobb a funkcionáló 

RS1 protein koncentrációja.  

14. OCT és fundusfoto alapján végzett mérésekkel bizonyítottuk, hogy a fundus 

albipunctatus-szerű fehér pettyek az intraretinalis cystoid űrök falát alkotó 

(Müller-sejteknek tartott) oszlopoknak felelnek meg.  
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 8. Összefoglalás 

 Az X-kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis az egyik leggyakoribb 

fiúgyermekeket érintő, gyógyíthatatlan, recesszív módon öröklődő, progresszív, 

bilaterális vitreoretinalis dystrophia. A betegség kialakulásáért az RS1 gént érintő 

mutáció következtében károsodott funkciójú retinaspecifikus RS1 protein a felelős. 

Fiziológiás „szövetragasztó” funkciójának károsodása vezet a retinalis rétegek 

jellegzetes, elsősorban macularis szétválásához (schisis) és a centrális látóélesség 

csökkenéséhez. 

 A dolgozatban a hazai szemészeti centrumok segítségével összegyűjtött 24 XLRS-ben 

szenvedő család morfológiai (fundus, OCT), funkcionális (vízus, ERG) és molekuláris 

genetikai vizsgálati eredményeit dolgoztuk fel és modelleztük a betegség időbeni 

lefolyását. A morfológiai változások (cystás→ atrophiás stádium) funkcióra gyakorolt 

hatásának megítélésére a betegeket cystás (I. betegcsoport) és atrophiás (II. 

betegcsoport) maculájú csoportra osztottuk.  

 A betegeknél tapasztalt csökkent látóélességnek 13 éves korig kismértékű javulása, 

utána 45. évig lassú, ezt követően gyorsuló ütemű romlása volt megfigyelhető.  

 Kibővíttettük a nemzetközi klasszifikációs sémát és leírtuk az intraretinalis cystoid 

űrök életkorral tapasztalható longitudinalis és transversalis változásait. A cystás (CFT ↑) 

és atrophiás (CFT ↓) stádium közötti elválasztó (cut-off) pontot 28. életévnél kaptuk.  

 GfERG-vel igazoltuk a betegségre jellemző kifejezett szkotopikus maximális b-hullám 

amplitúdó csökkenést. A mfERG-vel mindkét betegcsoportban szignifikánsan csökkent 

P1- (b) hullám válaszsűrűség értékeket találtunk mind az 5 gyűrűben, és szignifikánsan 

megnyúlt implicit időket a perifériásabb (3-5.) gyűrűkben.  

 Elsőként vizsgáltuk a magyar XLRS-ben szenvedő betegek genetikai hátterét, mely 

során 3 új mutációt találtunk. Az újonnan leírt c.78+1G>C splice site mutációtban 

elsőként írtuk le emberben az általa okozott két lehetséges alternatív splicing 

mechanizmust. Bár a mutáns RS1 proteinek harmadlagos szerkezetében bekövetkezett 

változások mértéke nem korrelált a betegség súlyosságával, mégis több mutációnál 

egyértelmű genotípus-fenotípus összefüggés volt megfigyelhető.  

 Egy, a szemfenéki kép alapján kezdetben XLRS-ben szenvedőnek tűnő nőbetegen, a 

részletes klinikai és genetikai kivizsgálás alapján, az irodalmi ritkaságnak számító AR 

módon öröklődő izolált fovealis retinoschisis igazolódott. 
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9. Summary 

 X-linked juvenile retinoschisis is one of the most common X-linked recessively 

inherited, incurable, bilateral, progressive vitreoretinal dystrophies limited almost 

exclusively to males. XLRS is caused by a functional damage of the retina-specific RS1 

protein due to a mutation of the RS1 gene. Damage of its physiologic tissue adhesive 

function leads to a characteristic disruption of retinal layers called retinoschisis 

primarily affecting the macular area and causing a decline of central visual acuity. 

 Morphological (fundus, OCT), functional (visual acuity, ERG) and molecular genetic 

examination of 24 families suffering from XLRS was carried out and the time course of 

the disease was modelled by the help of Hungarian ophthalmologic centres. Patients 

were divided into two groups: one group with cystic macular changes (Group I) and to 

another one having atrophic macula (Group II) for a more correct assessment of the 

influence of morphological changes (from cystic to atrophic stage). 

 A small improvement of decreased visual acuity of patients was observed until 13 years 

of age, while until 45 years a slow, later an accelerating decline was observable.  

 We extended the international classification scheme of XLRS and the longitudinal and 

transversal changes of intraretinal cystoid spaces observed by age were described in 

detail. The cut-off value, belonging to the transition from the cystic (CFT ↑) to the 

atrophic (CFT ↓) stage was 28 years of age. 

 Pronounced reduction of scotopic maximal b-wave amplitudes characteristic of the 

disease were confirmed by GfERG. The mfERG response densities of P1- (b) waves of 

both patient groups were significantly decreased in all rings and the implicit times were 

significantly delayed in rings 3-5.  

 This is the first study to estimate the genetic background of patients with XLRS in 

Hungary and 3 novel mutations were detected. In case the novel c.78+1G>C splice site 

mutation the two possible alternative splicing mechanisms were first published in 

humans by our group. Although the degree of spatial changes of the tertiary structure of 

mutant RS1 protein was not correlated with the severity of the disease, obvious 

genotype-phenotype correlation was found in some mutaions.  

 Autosomal recessive isolated foveal retinoschisis, rarely described in the literature, was 

confirmed by clinical and genetic examinations in a female patient, who initially was 

thought to suffer in XLRS by her fundus picture. 
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