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I. Bevezetés és irodalmi áttekintés 
 
Az izomdystrophia betegség csoport nagy heterogenitást mutat, amelyre általánosságban 

az izomerő és a izomrostok integritásának csökkenése jellemző. A dystrophiás izomban 

különböző méretű izomrostokat mutattak ki, valamint kötőszöveti elemek és a zsírszövet 

beszűrődését is igazolták. A dystrophiás izomrostokban a sejtmagok központi helyzetűek 

és a sejtmembrán törékenyebb a normális izomrostokra jellemző mértéknél. Az 

izomdystrophia betegséggel érintett családokban nagyfokú hasonlóságot írtak le a 

klinikai tünetekben, amelyek hátterében különböző gének mutációja áll. Ezek alapján 

feltételezték, hogy a különböző gének által kódolt fehérjék vagy szerkezetileg vesznek 

részt az izomrost felépítésében, vagy olyan biokémiai kaszkád-folyamat részesei, 

amelyek az izomrost működésében jelentős szerepet játszanak. Az izomdystrophia 

betegségeknél 29 különböző gént azonosítottak (Dalkilic I. és mtsai 2003 ); ezeknek és 

még azonosítatlan géneknek a hibái 34 különböző genetikai betegséget idéznek elő, 

amelyek különböznek mind a tünetek súlyosságában és kezdetében, mind pedig az 

öröklődésmenetet tekintve (2. táblázat). Az izomdystrophiás betegségcsoportot további 

alcsoportokra oszthatjuk: az egyik a végtagövi izomdystrophia betegségcsoport (LGMD), 

amelynél a jellemző tünetek spektruma a súlyos, gyermekkorban kezdődő formától a 

felnőtt korban jelentkező enyhébb tünetekkel bíró formáig terjed. Az LGMD betegség 

diagnosztizálását bonyolítja, hogy a betegekben jelentkező tünetek nagyfokú 

változatossággal jellemezhetőek, amelyek sokszor más izomdystrophiás betegségek 

(további alcsoportok) tüneteivel átfedés mutathatnak (pl. Duchenne izomdystrophia, 

Becker izomdystrophia, facioscapulo-humeral izomdystrophia, kongenitális 

izomdystrophia, Emerey-Dreifus izomdystrophia). A leggyakoribb és a legjobban 

jellemzett izomdystrophiás betegség, az X-kromoszómához kötött receszíven öröklődő a 

Duchenne/Becker izomdystrophia (DMD/BMD). A betegséget Duchenne de Boulogne 

francia gyermekgyógyász után nevezték el, aki először írta le a betegséget 1861-ben 

(Duchenne G. 1861). A DMD/BMD betegség molekuláris genetikai vizsgálatával 

azonosították a betegség hátterében álló gént, a dystrophin gént. A dystrophin fehérje 

biokémia vizsgálatkor kiderült, hogy az izomrostban számos további fehérjével 

kapcsolódva, olyan fehérje hálózatot hoz létre, amelyben bármelyik fehérjealkotó 
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meghibásodása vagy hiánya valamilyen izomdystrophiás betegséghez vezethet (2. 

táblázat) (Dalkilic I. és mtsai 2003). A dystrophin molekulát egy 427 kD aktin-kötő 

fehérjeként azonosították, amely az izomrostban sub-sarcolemmális lokalizációt mutat 

(Yoshida M. és mtsai. 1990; Campbell KP. és mtsai 1989) A dystrophin fehérjéhez 

kapcsolódó fehérje komplexet a dystrophin asszociált protein komplexnak nevezzük 

(DAPC), amelyet három alcsoportra oszthatunk: dystroglycan (α- β-dystroglycan), 

dystrobrevin-syntrophin (α- és β-dystrobrevin és syntrophin három változata) és 

sarcoglycan-sarcospan komplexre (α-, β-, δ- és γ-sarcoglycan)  (Dalkilic I. és mtsai 

2003). A dystrophin fehérje és a DAPC komplex elsődleges feladata az extracelluláris 

mátrix és az intracelluláris tér közötti kapcsolat biztosítása. A dystrophin asszociált 

protein komplex elemei a dystrophin és az extracelluláris mátrix elemeit kötik össze. A 

fehérje-fehérje kapcsolatok alapján nyilvánvaló, hogy a dystrophin fehérje és a hozzá 

kapcsolódó fehérje komplex fontos szerepet játszik az izomrost működéséhez szükséges 

sarcolemma stabilitásában, valamint az izom összehúzódások során kialakuló mechanikai 

stresszre adott válaszreakcióban. Abban az esetben, ha a fehérje lánc bármelyik tagja 

sérül vagy csökken a funkcióképessége, az izomrost integritása is megváltozik, valamint 

a membrán ionáteresztő képessége is módosulhat (Ca2+ intracelluláris beáramlása). 

Mindez a belső környezet megváltozását eredményezi, amely az izomműködés 

hatékonyságát csökkentheti, vagy nekrotikus folyamatokat indukálhat. Patofiziológiai 

vizsgálatokkal igazolták, hogy az izomdystrophiás fenotípus kialakulásához a 

cytoskeleton és a extracelluláris mátrix közötti kapcsolat sérülése vezet (Campbell KP. és 

mtsai 1995). Minél több fehérjét azonosítanak, amelyek részt vesznek a cytoskeletális-

extracelluláris kapcsolat kialakításában, annál inkább nyilvánvaló, hogy az izomrost 

normális működéséhez alapvető a szignalizációs folyamatok intakt lezajlása, amelyben 

ezek a fehérjék részt vesznek. (Straub V. és mtsai 1997).  

Jelen tanulmányban elsősorban a Duchenne/Becker izomdystrophia molekuláris genetikai 

vizsgálatának eredményeit összegeztem. Elsődleges célom az volt, hogy a gyakori 

dystrophin gén mutációkat azonosítsam az érintett fiú/férfi betegekben. A következő 

lépés a betegséggel érintett női hozzátartozók hordozóság szűrése, valamint a prenatális 

vizsgálatok bevezetése volt a biztosan hordozó nők részére. Azokban az esetekben, 

amelyekben a dystrophin gén mutációját nem tudtam igazolni, további fehérje analízisre 
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volt szükség, hogy a dystrophin fehérje vagy egyéb, az ún. DAPC fehérjék 

valamelyikének érintettségét igazoljam. Mivel laboratóriumunkban nem álltak 

rendelkezésre a fehérje vizsgálatához szükséges felszerelések, így fehérje analízist 

külföldi együttműködés keretén belül tudtuk megoldani a kérdéses esetekben. 

 
I. 1.  A Duchenne/Becker izomdystrophia  

I. 1. 1. A DMD/BMD betegség öröklődésmenete 

 
A Duchenne/Becker izomdystrophia (DMD) halálos kimenetelű degeneratív 

neuromusculáris betegség. A DMD/BMD betegségnél X kromoszómához kötött 

recesszív öröklődésmenetet igazoltak, így a beteg fenotípus az esetek többségében a 

fiúkban/férfiakban jelentkezik, de ritkán előfordul az ún. manifesztálódó hordozó állapot, 

amely azt jelenti, hogy a mutációt hordozó nők a betegségre jellemző tüneteket 

mutathatják (Lindenbaum RH. és mtsai 1979; Verellen-Dumoulin Ch. és mtsai 1984). A 

DMD betegség előfordulási gyakorisága 1/3300 az élve született fiúknál (van Essen AJ. 

és mtsai 1992), amely jól egyezik az X- kromoszómához kötött öröklődésre jellemző 

értékekkel (hemophilia betegség esetén pl. 1/5000). Haldane JBS. és mtsai (1935) 

megállapította, hogy a mutációs ráta bármelyik X-kromoszómához kötött öröklődésű 

betegségnél az érintett férfiak fertilitásától (f) függ. Az ilyen súlyos betegségeknél, mint a 

DMD, az érintett férfiak nem tudják a hibás gént átadni az utódoknak, a reproduktív 

fitnesszük nulla (f=0). Figyelembe véve az ún. Haldane-féle szabályt, a DMD betegség 

gyakorisága a populációban azért változatlan, mert magas a de novo (új mutációk) 

aránya; az incidencia (I) a DMD betegség esetén a férfiakban 2.9 x 10-4, ezért minden 

harmadik betegben a betegségért felelős mutációt egy ún. új génmutáció okozhatja 

(Emery AEH. és mtsai 1991). Ezeket az eseteket nevezzük sporadikusnak, mivel a 

betegben jelentkezik először a betegségért felelős mutáció és a beteg édesanyja nem 

hordozza az adott mutációt. Kezdetben önálló entitásként írták le a Becker 

izomdystrophiát (BMD) 1957-ben, de a molekuláris genetikai vizsgálati módszerek 

fejődésével sikerült igazolni, hogy ugyanaz a gén mutációja áll a BMD és DMD 

betegségek hátterében. Az enyhébb fenotípussal jellemezhető BMD fenotípust ezért a 

dystrophin gén allélikus változatának nevezhetjük (Emery AEH és mtsai 1976). A 

vizsgálatok kimutatták, hogy a BMD betegséggel érintett férfiakban a reproduktív fitnesz 



I. Bevezetés 

 4 

értéke nagyobb mint nulla (f >0), amely összefüggésben van azzal, hogy a BMD betegek 

jóval enyhébb tünetekkel jellemezhetőek, mint a DMD betegek, valamint megfigyelték 

azt is, hogy az új mutációs esetek relatív gyakorisága kisebb mint a DMD fenotípus 

esetében (Forrest SM. és mtsai 1987; Galluzzi G. és mtsai 1991). 

A manifesztálódó hordozó nőkre jellemző tünetek az enyhétől egészen súlyos állapotig 

előfordulhatnak (az enyhének számító izomfájdalmaktól egészen a mozgásképtelenség 

állapotáig), amely az egyén X-kromoszóma inaktivációs mintázatától függ. A 

manifesztálódó hordozóknál elvégzett citogenetikai vizsgálatok igazolták, hogy „nem-

random“ X kromoszóma inaktiváció játszódik le a célszövetekben (elsősorban az 

izomban), így a betegséget hordozó X kromoszóma nem inaktiválódik, sőt az eseteket 

inkább egy, a normál X kromoszómát preferáló inaktivációs folyamat jellemzi. 

Összességében véve, a tüneteket mutató női hordozók gyakorisága igen kicsi, mintegy 

5% és a hordozó nők nagy része teljesen normális fenotípusú (Forrest SM. 1987). 

 

I. 1. 2. Klinikai kórkép 

Az első leírást a DMD betegséggel érintett izomzatról Duchenne de Boulogne francia 

gyermekgyógyász jelentette meg 1868-ban, amelyet mai napig használnak a klinikusok a 

DMD diagnosztizálásában (Duchenne G. 1861). Az első tünetek a DMD betegekben a 

második és a negyedik életév között jelentkeznek, általában mozgási fejlődési 

rendellenességként tűnnek fel, pl. futásban vagy lépcsőzésben jelentkező nehézségeket 

vagy gyakori eleséseket okozva. Ebben az időszakban a vádli izomzatának pseudo-

hypertophiája figyelhető meg, amelyet zsír- és kötőszöveti sejteknek a beépülése 

eredményez, az elpusztult izomrostok helyén (1. ábra) (England S. és mtsai 1990). A 

betegekben már a korai időszakban jellemző tünetként jelentkezik a lordózis és a kacsázó 

járás, valamint a Gowers jelnek nevezett klinikai kép (1. ábra). Gowers írta le először 

1896-ban azt a tipikus manővert, amely az izomgyengeségben szenvedő betegeknek a 

földről történő felállásakor tapasztalt (a beteg guggolásból csak saját combjára 

támaszkodva tud felállni) (Gowers WR. 1886). Ma már ez az ún. Gowers-féle manőver 

az egyik diagnosztikai kritériumként szerepel, nemcsak a DMD betegség, hanem más 

izomdystrophiás betegségek klinikai diagnosztizálásában is (pl. a végtagövi 

izomdystrophiák, LGMD esetében). A járási problémák, mint pl. a lábujjhegyen járás 
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abból adódnak, hogy az Achilles ín megrövidül és ezt ellensúlyozzák a betegek; további 

tünetként jelentkezhet a lapockák kiemelkedése (scapula alata), valamint nagymértékű 

atrophia a vázizomzatban. Általában az arc mimikai izomzata, az extraocularis izomzat, 

valamint a hangképzéshez tartozó izomzat nem érintett a DMD/BMD betegségben, bár 

leírtak olyan idősebb BMD beteget, akinél a mimika izom érintettségét kimutatták 

(Adams RD. és mtsai 1985). A DMD betegség progressziójával a vázizomzat sorvadása 

következtében a betegek a 10.-15. életévükben tolószékbe kényszerülnek, izületi 

problémákkal küszködnek, valamint gyakran scoliosis alakul ki, amely légzési 

elégtelenséggel jár együtt. A légzési problémák a bordaközi izmok és diaphragma 

gyengeségéből adódnak, amely izomgyengeség fokozódásával a légzés leállásához és 

ebből adódóan, halálhoz is vezethet. A legtöbb DMD betegséggel érintett fiatal férfi a 

húszas évei elején hal meg a fent említett légzési problémák vagy infekciók 

következményeként (Farah MG. és mtsai 1980). Az esetek 10%-ában a bekövetkező halál 

hátterében a szívizom érintettsége áll. Újabban az átlag életkor a DMD-vel érintett 

betegek esetében a betegek jobb ellátásának köszönhetően a 20.-30. évre tolódott ki. 

Mentális retardációt a DMD-vel érintett betegek 40%-ában diagnosztizáltak, ezek a 

tünetek már a betegség korai fázisában jelentkeznek, de nem jellemezi progresszió 

(Emery SM. és mtsai 1976).  

A BMD betegség hátterében szintén a dystrophin gén mutációja áll, amely jóval enyhébb 

fenotípust eredményez, mint DMD betegség esetén. A betegség tünetei átlagban 12 éves 

kor körül kezdődnek, a lefolyása igen nagy változatosságot mutathat (Brooke MH. és 

mtsai 1983). A Becker izomsorvadással érintett betegek tüneteit lassú progresszió 

jellemzi, az első tünetek az enyhének számító izomfájdalmak, mozgásképességüket nem 

veszítik el a betegek, de a járáskor vagy futáskor tapasztalt problémák jellemzőek. Az 

átlagéletkor, amikor a BMD betegek többsége tolószékbe kényszerül, 27± 8 év, valamint 

az átlagéletkor, amikor BMD betegeknél a halál bekövetkezik, 42± 14 év; a halál oka 

tüdőgyulladás vagy szívelégtelenség. Ugyanakkor számos betegnél tapasztalták, hogy 50-

60 éves korukban is képesek voltak járni. A BMD betegek kis részénél mutattak ki 

mentális retardációt (Emery SM. és mtsai 1976; Bradley WG. és mtsai 1978).  

Ezek alapján meglehetősen könnyűnek tűnik a DMD és BMD fenotípus klinikai 

elkülönítése, de vannak olyan esetek, amelyek besorolása a klinikusok számára 
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nehézséget jelent, mivel előfordulhat egy enyhe fenotípussal jellemezhető DMD, vagy a 

vártnál súlyosabb fenotípussal járó BMD betegség is (1. táblázat). Az enyhe DMD 

fenotípus, valamint súlyos BMD fenotípus esetek alkotják az ún. atípusos klinikai 

tünetekkel jellemezhető átmeneti alcsoportot. Tovább nehezíti a klinikai diagnózist, hogy 

számos esetben a végtagövi izomdystrophiával járó betegségek (ún. Limb-girdle 

izomdystrophiák nagy csoportja, LGMD) is hasonló fenotípust eredményeznek a 

betegekben, így a különböző típusú izomdystrophiák megkülönböztetése kizárólag a 

klinikai tünetek alapján komoly nehézséget okozhat a klinikusoknak. Az izomdystrophia 

betegségek diagnosztizálásának bevált módszere, hogy a klinikai tünetek alapján 

valamely kórképbe sorolják a beteget, (ún. előszűrés) és ezt követi a molekuláris 

genetikai módszerekkel történő analízis, amellyel célzottan a különböző betegségek 

hátterében álló adott géneket vizsgálják, és ily módon pontosítják a klinikai kép alapján 

kialakult diagnózist. A teljes diagnosztizáláshoz szükséges mind a DNS, mind pedig a 

dystrophin fehérje molekuláris genetikai vizsgálata is és az így kapott eredményekből 

megadhatjuk a beteg fenotípusát (DMD vagy BMD), amelynek ismerete segíti a klinikust 

a beteg számára leghatékonyabb kezelési eljárás kiválasztásában.  

 

a.     
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b. 

 
1. ábra. a: Duchenne de Boulogne által készített vázlat, amely a jellegzetes DMD 

fenotípust ábrázolja (Duchenne G. 1861), b: Gowers’ manőver bemutatása (Gowers, 

Pseudo-hypertropic muscular paralysis, 1879). 
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Fenotípus Klinikai kritérium 

Duchenne izomdystrophia a tünetek kezdete 5 éves kor előtt 

 Gowers jelre pozitív 

 vádli pseudohypertrophia 

 progresszív szimmetrikus izomgyengeség 

  

 tolószékhez kötöttség 13. életév előtt 

 legalább 10 x nagyobb szérum kreatin 

kináz szint ( >2000 U/l ) 

Becker izomdystrophia A a tünetek az 50. életév előtt jelentkeznek 

(előfordulhat, hogy már gyermekkorban) 

 progresszív szimmetrikus izomgyengeség 

 tolószékhez kötöttség előfordulhat a 16. 

életévtől 

 legalább 5x nagyobb szérum kreatin kináz 

szint ( >1000 U/l ) 
A közepes fenotípus pozitív Gowers jel, nehézségek a 

lépcsőzésben, kacsázó járás 
A enyhe fenotípus: izomgyengeség érzete lassú futásnál, 

abnormális járás, lábujjhegyen járás, nincs 

Gowers jel 

 

1. táblázat. A Duchenne és Becker izomdystrophiára jellemző klinikai tünetek 

összefoglalása. 

 

I. 1. 3. A DMD/BMD betegségre jellemző morfológia és biokémiai sajátosságok 

I. 1. 3. 1. A normál vázizom szövet 

 

A vázizom szövetben, a kontrakciós elemek elrendeződéséből, harántcsíkolt morfológiai 

mintázat figyelhető meg. A vázizomzatot alkotó izomrostokat kötőszövet veszi körül, a 

kötőszövet biztosítja a vázizom egységes megjelenését, valamint a kapcsolatot tart más 
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szövetekkel. A kötőszövet három különálló belső kötőszöveti burkot alkot az izomszövet 

körül (2. ábra). Az egész izomszövet és azt körül vevő rostos kötőszöveti elemeket 

nevezzük epymysium-nak. Az epymysiumból benyúló néhány izomrost köteget 

körülvevő részeket nevezzük perimysiumnak, amely az izomszövetet kisebb 

izomkötegekre osztja. Ezen belül az egyes izomrostokat körülvevő kötőszövetes részt 

endomysiumnak nevezzük. A bazális laminában találhatóak az ún. nem-differenciálódott 

myoblast sejtek, amelyeket szatellit sejteknek neveznek, amelyek nagy szerepet játszanak 

a vázizom regenerációs folyamataiban (Sanes JR. és mtsai 1986). A vázizomszövet 

számos megnyúlt hengeres alakú sejtből épül fel, amelyet izomrostnak nevezünk; minden 

egyes izomrostot a sarcolemma veszi körül, amely a plazmamembrán legbelső rétege. Az 

izomrost belsejében a cytoplasmát (sarcoplasma) találjuk, amelyben sok sejtmag 

helyezkedik el. A sokmagvú izomrost eredetét tekintve számos egysejtmagvú izom 

prekurzor sejtből (myoblast sejt) eredeztethető, amelyek egyetlen izomrosttá fuzionálnak. 

A sarcoplasma funkcionálisan legfontosabb képződményei a myofibrillumok, amelyek az 

izomrost összehúzékony elemei. A myofibrillumok az ún. myofilamentumokból tevődnek 

össze, amelyek 0.5-1 µm méretűek. A sarcoplasma másik fontos alkotó eleme az 

endoplazmatikus retikulum, amelyet az izomrostban sarcoplasmatikus retikulumnak 

neveznek. A sarcoplasmatikus retikulum körülveszi a myofibrillumokat és a sarcomerán 

belül üreges képződményt alkot, amely a sarcomera Z-vonalánál terminális ciszternák 

formájában végződnek. A két egymást követő sarcomera terminális ciszternáit az „A“-„I“ 

csík határán a myofibrillum hossztengelyére merőlegesen futó haránt struktúra, az ún. 

transverz-tubulus választja el, amelyek az izomrost külső membránjának betüremkedései. 

Az izomrost finomszerkezete harántcsíkolt mintázatot ad, amely periodikusan ismétlődő 

sötét és világos szakaszokból adódik. A sötét szakaszt „A“ csíknak, a világos szakaszt „I“ 

csíknak nevezték el. Az „A“ csíkban egy kisebb sűrűségű világosabb zónát lehet 

elkülöníteni, amelyet „H“ csíknak neveznek. A „H“ csíkot középen a sötét M csík 

választja ketté. Az „I“ csíknak a közepén egy membrán húzódik végig, „Z“ csík, amely 

szitához hasonlítható. A myofibrillum két „Z“ csík által határolt része a sarcomera, amely 

két fél „I“ csíkból és egy teljes „A“ csíkból áll. A harántcsíkolat keletkezését 

végeredményében a legfinomabb alkotóelemek, a myofilamentumok fibrillumokon belüli 

elhelyezkedésével és szakaszonként eltérő kémiai felépítettségükkel lehet magyarázni. 
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Kémiai összetételüket tekintve a vékony filamentumok aktinból és a vastagabbak 

miozinból állnak (2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Normál vázizom felépítésének sematikus ábrája. (Kép: www. web-books.com) 

 

I. 1. 3. 2. A vázizom szövet morfológiája DMD és BMD betegekben 

Morfológiai tanulmányok alapján a DMD betegséggel érintett személyek vázizomzatában 

különböző méretű izomrostokat találtak, valamint az izomrostok nekrózisával és a 

fagocitózis folyamat jelenlétével jellemezhető az érintett izomzat (3. ábra). A betegség 

korai szakaszában megfigyelhető a regenerációs rostok jelenléte és a rostos kötőszöveti 
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elemek, valamint a zsírszövet beszűrődése az izomszövetes területre. A megnövekedett 

méretű sejtmagok az izomszövet különböző területén helyezkednek el (a normál 

izomrostban a sejtmagok a sejthártya közelében lokalizálódnak) (Gilbert RK. és mtsai 

1963). A BMD betegek izomszövettani képét a különböző méretű és feltöredezett rostok 

megléte jellemzi. A másik jellegzetes szövettani kép, amely a betegségre utalhat, hogy 

mind atrophiás rostok, mind pedig hypertrophiás rostok egyaránt előfordulnak. A BMD 

betegek további izomszövettani jellegzetessége, a normális elhelyezkedésű sejtmagok 

mellett, hogy számos belső elhelyezkedésű sejtmag is kimutatható az érintett izomzatban 

(Bradley WG. és mtsai 1978; Ringel SP. és mtsai 1977).  

A 3. ábra. DMD/BMD betegséggel érintett beteg vázizom szövetének hisztokémiai 

vizsgálatát mutatja be. 

a.     b. 

 
3. ábra. Beteg vázizomszövet: a.) fagocitózis folyamata: a makrofágok nagy számban 

vándorolnak az elhalt izomrostok közé; b.) NADH festés során az elhalt izomrostok 

gyengébben festődnek.  

 

I. 1. 3. 3. A megemelkedett enzimszintek 

Az izomsejtek leépülésének egyik mérhető bizonyítéka az izomra jellemző enzimek 

szintjének megemelkedése a vérszérumban, amely már a betegség tüneteinek kezdetekor 

jelentkezhet. Egyik ilyen enzim a szérum kreatin kináz (CK), amelynek az aktivitása 

enyhén emelkedett szintet mutat már a betegség kezdetétől és ez a szint a betegség 

előrehaladtával fokozódik. A DMD-vel érintett betegeknél a CK enzim aktivitása évente 
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20 %-kal nőhet (Brooke MH. és mtsai. 1983). A magzati és a születési időszakban is 

mérhető már egy bizonyos fokú szérum CK enzimaktivitás emelkedés, amely megelőzi a 

klinikai tünetek megjelenését. Számos vizsgálat alapján, az összes izomszövet specifikus 

enzim közül a szérum CK enzim bizonyult a leginkább alkalmasnak arra, hogy a DMD és 

BMD betegséggel érintett betegekben ún. előszűrő tesztként alkalmazzák. A DMD 

hordozó nők 60-70%-ában emelkedik a szérum CK szint, az X- inaktivációs mintázattól 

függően (Moser H. és mtsai. 1974), hiszen az egyik sérült dystrophin gén következtében 

biokémiai tünetek jelennek meg az izomban. A többi esetben (30-40%-ban) a hordozóság 

biztos megléte mellett, normális CK enzim aktivitást mértek, amellyel hamis negatív 

eredményt kaptak a hordozósági állapotra. (Moser H. és mtsai. 1974). A DMD hordozó 

nőkben a szérum CK szint fiatalabb korban magasabb, majd az idő előrehaladtával az 

emelkedett CK szint fokozatosan csökkenhet elérve a normális szintet. Korábban a DMD 

hordozóság bizonyításához elegendő volt az ismételt mintavétel során kimutatott 

emelkedett szérum CK enzim aktivitás szint, valamint az esetleges izombiopsziás 

mintavétel során kimutatott kóros szövettani elváltozás (Moser H. és mtsai. 1974). Ma 

már ez a vizsgálat nem elegendő a hordozósági státusz meghatározásához, mivel 

kimutatták, hogy a DMD hordozók 1/3 részénél ez a vizsgálat hamisan negatív 

eredményt adna a hordozóságra vonatkozóan (Bakker E. és mtsai. 1985; 1989; 1991; 

Clemens PR. és mtsai. 1991). Ki kellett dolgozni olyan genetikai teszteket, amelyek 

megbízhatóbbak, mint a korábban kizárólagosan használt biokémiai analízisek. 

 

I. 1. 4. Duchenne/Becker izomdystrophia molekuláris genetikai háttere 
I. 1. 4. 1. Reverz genetika 

Az elmúlt évtizedekben lehetőség nyílt arra, hogy számos örökletes betegség patológiai 

mechanizmusát feltárják olymódon, hogy először a betegség hátterében álló gén 

feltérképezésre került sor, majd azt követte a gén által kódolt fehérje azonosítása. A 

DMD betegség genetikai hátterének tisztázására először cytogenetikai módszereket 

alkalmaztak. Első lépésként a ritkán előforduló DMD betegséggel érintett női beteg 

mintáját vizsgálták meg, hogy meghatározzák, melyik az a szakasz az X-kromoszómán, 

amely a betegséghez köthető. A vizsgálat során a DMD beteg női mintában kromoszóma 

átrendeződést mutattak ki (Worton és mtsai 1984), amely az X-kromoszóma és egy 
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autoszóma között jött létre úgy, hogy a töréspont a X- kromoszóma rövid karjának 

közepén volt (Matei MG. és mtsai 1982). További, ún. kapcsoltsági vizsgálattal, sikerült 

a DMD betegséghez köthető gén helyét pontosabban meghatározni az X kromoszómán. 

Mind a cytogenetikai, mind a kapcsoltsági vizsgálatok azt mutatták, hogy a DMD 

betegség hátterében álló dystrophin fehérjét kódoló gén az X-kromoszóma Xp21 

régiójában lokalizálódik (Murray JM. és mtsai 1982; Davies KE. és mtsai 1983). A BMD 

betegséggel érintett személyekben is elvégezték a kapcsoltsági vizsgálatokat és azt 

tapasztalták, hogy ugyanaz a gén mutációja áll a betegség hátterében mint a DMD 

betegségnél (Kingston HM. és mtsai 1983; 1984). A dystrophin gén pontos helyének 

meghatározásán egymástól függetlenül több kutatócsoport is dolgozott, pl. a beteg 

családok szegregációs vizsgálatával (Hofker MH. és mtsai 1985). Az egyik munkacsoport 

(Kunkel LM. és mtsai 1985; Monaco AP. és mtsai 1985) a cél érdekében a random DNS 

fragmentekkel történő kimutatást alkalmazta, amely során egy DMD beteg DNS mintáját 

és olyan sejtvonalból származó DNS-t, amely normális dystrophin gént hordozó X-

kromoszómával rendelkezett, kompetitíven hibridizáltattak (PERT módszer=Phenol 

Emulsion DNA Reassociation Technique). Ezután azokat a DNS darabokat, amelyek nem 

hibridizáltak, klónozták. Azt a klónt használták azután a „kromoszóma séta“ eljáráshoz, 

amelyik a legtöbb DMD/BMD betegnél hiányzott. Miután a dystrophin gén 

elhelyezkedését pontosan meghatározták, elkezdődhetett olyan molekuláris genetikai 

módszerek kifejlesztése, amely gyors és megbízható eredményt adtak a dystrophin gén 

sérülésének feltérképezésére.  

 

I. 1. 4. 2. A DMD gén fizikai térképezése 

A dystrophin gén fizikai térképezése a konvencionális restrikciós fragment analízissel 

nem volt kielégítő, ezért olyan új módszereket kellett kidolgozni, amelyek megbízható 

eredményt adnak még olyan nagy méretű gén esetében is, mint a dystrophin. Ezeknek 

megfelelően a dystrophin gén vizsgálatára használható lehetséges technikák a következők 

voltak: i.) a pulsed field gel electrophoresis (PFGE) és ii.) field inversion gel 

electrophoresis (FIGE) analízis. Van Ommen GJB. és Verkerk JMH. (1986) alkalmazták 

először a PFGE technikát a DMD betegség molekuláris genetikai vizsgálatában és ezzel 

lehetővé vált négy millió bp nagyságú DNS szakasz analízise a dystrophin gén 
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környezetében. A pERT87 (proximálisan elhelyezkedő) és J66 (distálisan elhelyezkedő) 

próbák alkalmazásával lehetőség nyílt egy 1100 kb nagyságú szakasz átugrására, 

valamint a J66 distálisan elhelyezkedő próba alkalmazásával a FIGE analíziskor kiderült, 

hogy a DMD gén mérete legalább 1 megabázis mértékkel nagyobb a korábban becsült 

méretnél, azaz kb. 2 millió bp (den Dunnen JT. és mtsai 1989). 

 

I. 1. 4. 3. A gén, amely a DMD/BMD betegség hátterében áll 

A humán genom projektnek köszönhetően a dystrophin gén teljes méretét meg tudták 

határozni, amely 2.5 millió bp nagyságú DNS szakasznak felelt meg. Ezzel a mérettel a 

gén az X-kromoszóma 1 %-át, valamint a teljes genomnak közel 0.1 %-át teszi ki. A 

dystrophin fehérjére vonatkozó információt 79 exon kódolja, amelyek átlagosan 150 bp 

nagyságúak és az exonok között elhelyezkedő intronok 100 bp - 400 kb nagyságúak 

lehetnek. A mutációs esetek 60-65 %-át deléciók (egy vagy több exont érintő) adják. Az 

érintett személyek 5-8 %-nál duplikációs mutációs esemény áll a dystrophin fehérje 

funkció vesztése mögött. A deléciós és duplikációs események nem egyenletesen 

fordulnak elő a teljes génben, vannak ún. hot spot régiók, ahol gyakoribb valószínűséggel 

fordulhat elő deléció vagy duplikáció. A két hot spot régió az ún. major és minor régiók, 

amelyek a e44-e52 exonokat (major régió) ill. az e2-e10 exonokat (minor régió) érintik. 

A legtöbb deléciós esemény a 44. intronban kezdődik (den Dunnen JT. és mtsai 1989). A 

tapasztalatok alapján igazolódott, hogy a deléció mérete nem korrelál a fenotípus 

súlyosságával, de hogyan lehetett magyarázni ezt az önmagában ellentmondásos állítást? 

Ennek a kérdésnek a válaszaként Monaco és mtsai (1988) megalkották az ún. „reading 

frame“ teóriát, amelynek lényege, hogy az intragénikus mutációk következményeként az 

exonok splicing mechanizmusa során elcsúszik a leolvasási keret. Ezáltal a 

bázisszekvencia az mRNS-ben más aminosavat kódolhat, vagy időelőtti stop kodont 

alakíthat ki. Az így keletkezett fehérje instabil és életideje rövid, hamar lebomlik, 

amelynek következménye a dystrophin fehérje hiánya az izomrostban a súlyosabb, 

Duchenne fenotípust okozza. A Becker fenotípusnál a teória szerint a mutáció 

következményeként a leolvasási keret nem csúszik el a deléció során kieső szakasz teljes 

kodonokat érint; ennek eredményeként egy működőképes, de csonkolt, azaz kisebb 

méretű fehérje keletkezik, vagy a dystrophin fehérje a normál mennyiségnél kisebb 
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mennyiségben szintetizálódik. Az izomrostokban kimutatható a dystrophin fehérje, amely 

bár funkcióképes, de nem azonos mértékben képes a feladatokat ellátni, mint a teljes 

méretű- és mennyiségű normál dystrophin fehérje. Két esetben lehetséges BMD 

fenotípus, amelyet mégis a frame-shifting deléció okozhat: i., amikor az alternatív 

splicing mechanizmusa során helyreállítódik töréspont, ii., a transzláció újra kezdődhet a 

8. exonban meglévő methionin kodontól (den Dunnen JT. és mtsai 1989; Koenig M. és 

mtsai 1989). A betegek 35 %-ában a dystrophin fehérje hiányát nem deléció és nem is 

duplikáció okozza, hanem kis méretű inszerció vagy deléció, ill. bázispár szubsztitució 

(pontmutáció) (Bulman DE. és mtsai 1991). Meg kell említeni még az abnormális mRNS 

splicing mechanizmusokat, amelyek szintén okozhatnak dystrophin gén inaktivációt 

(Bulman DE. és mtsai 1991). A BMD betegekben a kis méretű mutációk, valamint a 

pontmutációk kisebb százalékban fordulnak elő, mint a DMD betegekben (Beggs AH. és 

mtsai 1991). Azokat a pontmutációk, amelyek nem tolják el a leolvasási keretet, missense 

mutációknak nevezzük és ezek gyakran „némák” maradnak. Mivel csak a nonsense 

mutációk okozzák a transzláció időelőtti befejeződését, ezért ezek a pontmutációk 

kizárólag csak DMD fenotípussal társulnak. 

 

I. 1. 4. 4. A dystrophin gén RNS-ének tanulmányozása 

A dystrophin fehérjét egy 14 kb hosszúságú mRNS kódolja, amelynek a méretét a cDNS 

mérete alapján számolták ki. Az RNS detektálására az ún. reverz-transzkriptáz PCR (RT-

PCR) technikát használták, amellyel lehetőség nyílt a RNS kvantitatív vizsgálatára 

(Chelly és mtsai 1988). A dystrophin gén mRNS-t számos nem-izom szövetben is 

kimutatták, pl. agyban, tüdőben, vesében. In vitro izomsejt vizsgálatok alapján 

kimutatták, hogy a dystrophin gén transzkriptuma közvetlenül jelen van már a 

myotubulusok myoblasttá differenciálódása után. Kiderült, hogy a dystrophin gén 

aktivitása myoblast állapotban megnőtt és transzkriptum mennyisége 10-40-szeres 

emelkedést mutatott a myogenesis során. Klamut és mtsai. (1990) részletesen 

tanulmányozta a dystrophin transzkriptum kezdő pontját az ún. primer meghosszabbítás 

technikával és sikerült meghatározni a dystrophin mRNS kezdő pontjának helyét. 

További RNS vizsgálatokkal, valamint PCR tanulmányokkal sikerült a dystrophin gén 

mRNS –nek különböző izoformáit a kimutatni. 
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Dp427 l izoforma: lymphoblastiod sejtekből izolálták, L (lymphocyta) –izoformának is 

nevezik, szomszédos a krónikus granulomatózis betegség génjével (CYBB) és kb. 4.5 Mb 

távolságra van ellenkező irányban a dystrophin gén 2. exonjától. A fehérje az ún. L-

dystrophin, amely 427 kDa, és az mRNS 13.764 bp hosszú, a fehérje 3562 aminosavból 

áll, a becsült transzkripciós időtartam két nap.  

Dp427 c izoforma: az agykéreg neuronjaiból, valamint a hippocampus CA régiójából 

származó sejtekből izolálták; ez a promóter az izomspecifikus promóterhez képest 130 bp 

távolságra helyezkedik ellenkező irányban. Az agyi promóter nem tartalmaz 

transzkripciós elemet és nincs TATA box-a sem. Az izomspecifikus dystrophinnal szinte 

teljesen azonos fehérje, amely 427 kDa nagyságú, 3677 aminosavat tartalmaz és az 

mRNS 14069 bp hosszú, csak az N terminális részen jelen lévő aminosav szekvenciában 

tér el az izomspecifikus fehérjétől. 

Dp427 m izoforma: izomspecifikus dystrophin fehérje, amely 427 kDa nagyságú, 3686 

aminosavból áll és 13993 bp hosszú az mRNS. A vázizomzat működésében tehát ez a 

fehérje játszik kulcsszerepet. 

Dp427 p izoforma: Purkinje sejtekből izolálták a fehérjét, a promóter az első intronban 

található a Dp427 m génben, 427 kDa nagyságú a fehérje 3681 aminosavból áll, 14000 

bp hosszú az mRNS. A fehérje szinte teljesen azonos a Dp427 m gén termékével, feladata 

a cerebellaris dystrohin fehérje szintezése. A Dp427 p upregulált a vázizomban, de a 

szívizomban nem. 

Dp260 izoforma (1, 2): retinából származó sejtekből izolálták ezt a dystrophin fehérje 

izoformát, a fehérjét R-dystrophinnak nevezték el; a promóter a dystrophin gén 29. 

intronjában helyezkedik el, amely egy alternatív splicing eredménye. Az így keletkezett 

fehérje 260 kDa nagyságú, 2344 vagy 2341 aminosavból áll, az mRNS 9773 vagy 9916 

bp hosszú lehet. Ezt az izoformát kimutatták még az agyban és a szívizomzatban is. 

Dp140 izoforma (b, ab, c): a központi idegrendszerből és veséből származó sejtekből 

izolálták, nem található meg a váz- és szívizomban, tüdőben, májban és lépben. A 

promóter a dystrophin gén 44. intronjában helyezkedik el, 140 kDa nagyságú a fehérje, 

1225 aminosavból áll, valamint 7410 bp hosszú az mRNS. Szerepet játszhat a mentális 

retardáció kialakulásában a DMD/BMD betegekben. 
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Dp116 izoforma: a fehérjét perifériás idegrendszerből, pl. a Schwann sejtekből izolálták, 

a transzkriptum mérete 5.2 kb és a fehérje 956 aminosavból áll. A promóter a dystrophin 

gén 55. intronjában található.  

Dp71 izoforma: a fehérjét májból ill. idegrendszerből származó sejtekből izolálták, a 

promótere a Dp427m gén 63. exonjától 8 kb távolságra ellenkező irányban helyezkedik 

el. Négy Dp71 izoformát különböztetnek meg, az alapján, hogy a 71. és 78. exon jelen 

van-e vagy nincs. Minden típusú szövetben kimutatták. 

Dp40 izoforma: apo-dystrophin 3-nak nevezték el, 40 kDa nagyságú fehérje, amely 340 

aminosavból áll, az mRNS 2.2 kb nagyságú, a fehérje promótere a DP427m gén 62. 

intronjában helyezkedik el. Minden típusú szövetben kimutatták. Az adatok a 

www.dmd.nl honlapról származnak. 

 

I. 1. 4. 5. Dystrophin: a „Duchenne“ betegség fehérjéje 
I. 1. 4. 5. 1 A fehérje azonosítása  
 

Embrionális vázizomból származó cDNS könyvtárat konzervatív DNS próbákkal 

vizsgálták és így sikerült a dystrophin gén első exonját detektálni (Monaco és mtasi. 

1986). Első lépésként Koenig és munkatársainak (1987) sikerült a teljes emberi 

dystrophin fehérjét kódoló cDNS-nek, valamint az egér szívizomzatából származó 

dystrophin cDNS-nek a szekvenciáját meghatározni. A további kutatási munka 

eredménye volt, hogy az egér dystrophin cDNS-t bakteriális trpE génnel fuzionáltatták, 

így az E. coli baktérium képes volt dystrophin fehérjét termelni és az így szintetizált 

fúziós fehérjét immunológia vizsgálatokkal analizálták (Hoffman és mtsai 1987). A 

dystrophin fehérje izolálása után alaposan tanulmányozták a dystrophin fehérje 

fiziológiás szerepét, normál és DMD/BMD betegséggel érintett izomszövetekben 

egyaránt. A fúziós fehérje analízist alkalmazva, sikerült olyan nyúl monoklonális 

antitesteket kifejleszteni, amelyek a dystrophin fehérje különböző részeit jelölték meg 

(Ginjaar és mtsai 1991). Ezekkel az antitestekkel sikerült az izom fejlődését nyomon 

követni a normál és DMD/BMD betegséggel érintett egér embriókban. Ez a vizsgálat 

nagy előrelépésnek számított, mert nemcsak a felnőtt normál és beteg izomzat vizsgálata 

vált valóra, hanem az egyedfejlődés során is nyomon tudták követni a dystrophin fehérje 

szerepét és sorsát. 
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4. ábra. A dystrophin és a dystrophin asszociált fehérje komplex elhelyezkedése az 

izomrost sejtmembránban és a cytoplasmában (Newey SE. és mtsai 2000). 
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A 4. ábrán a dystrophin fehérje és a hozzákapcsolódó egyéb fehérjék együttes 

elhelyezkedése látható, valamint az egyes fehérjékhez köthető betegségek neve. A 

dystrophin fehérje összekötő kapocsként szolgál az aktin és az extracelluláris mátrix 

elemei között. A dystrophin fehérje közvetlenül kapcsolódik dystroglycan molekulához. 

A sarcospan és sarcoglycan molekulák feladata a dystrophin és a hozzákapcsolódó 

fehérjék stabilizálása membránhoz. A dystrophin és az intracellulárisan hozzákötődő 

syntrophin és dystrobrevin fehérje molekulák stabilizálják a neuronális eredetű NO 

szintetáz (nNOS) molekulát. A dystrophin és a hozzá kapcsolódó fehérje komplex 

(dystrophin asszociált fehérje komplex) feladata az izomrost ép struktúrájának 

biztosítása, valamint bizonyos szignál transzdukciós folyamatok szabályozása. Bármelyik 

fehérje hiánya vagy funkciójának megváltozása az egész komplexum egyensúlyának 

felbomlását eredményezi, amely izomdystrophiás kórkép kialakulásához vezet. 

 

I. 1. 4. 5. 2. Dystrophin fehérje szerkezete 

A dystrophin egy pálca alakú fehérje, mérete 150 nm és 3684 aminosavból áll. A becsült 

molekula súlya 427 kDa, a fehérje teljes hosszában hidrofil tulajdonsággal bír és 31%-

ban a következő aminosavak vesznek részt a fehérje felépítésében: Arg, Asp, Glu, His, 

Lys (Hammonds RG. és mtsai 1987; Davison MD. és mtsai 1988; Byers TJ. és mtsai 

1989). A dystrophin fehérjének négy fő doménját különíthetjük el: 

Aktin kötő domén (14.-240. aminosav): Ez a domén a csirke alpha-aktininnel mutatott 

nagy fokú azonosságot, így ebből arra következtettek, hogy ez a domén aktint képes 

megkötni. Az alpha-aktinin normál alkotó része az aktin filamentnek a sima- és 

vázizomban egyaránt, valószínűleg az F-aktin molekulákat köti össze. A fehérjének ezt a 

régióját a dystrophin gén 2.-8. exonja kódolja. 

Központi rod-domén (253.-3040. aminosav): A központi elhelyezkedésű 24 spektrin 

szerű tripla helikális elemből áll, egy elemet 109 aminosav épít fel, amely homológiát 

mutat az alpha-aktinin-nel és a spektrin molekulával. Az ismétlődéseket négy darab 

összekötő elem választja szét (H1-H4). A 15. és a 16. ismétlődés között egy 18 

aminosavból álló szakasz található, amely fő támadási pontja a fehérjebontó 

folyamatokban résztvevő enzimeknek. Az egyes ismétlődések közötti azonosság 

átlagosan 10-25 %-ra tehető és minden ismétlődési egységet két exon kódol. A 
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fehérjének ezt a régióját a dystrophin gén 8.-61. exonja kódolja (Hammonds RG. és mtsai 

1987; Davison MD. és mtsai 1988; Byers TJ. és mtsai 1989). 

Cisztein gazdag régió (3080.-3360. aminosav): A homológia vizsgálatok alapján 

bizonyos C-terminális azonosságot mutattak ki ebben a régióban. A homológ régióban 

két potenciális EF-kéz Ca2+ kötő motívumot azonosítottak, bár ez nem egyezett meg 

teljesen a konszenzus EF-kéz szekvenciával (Lemaire és mtsai 1988). A WW domént 

3056-3092; EF-kéz 1 domént 3130-3157; EF-kéz 2 domént 3178-3206; ZZ domén 3307-

3354 aminosavak alkotják. A fehérjének ezt a régióját a dystrophin gén 63.-70. exonja 

kódolja.  

Karboxi terminális domén (3361.-3685. aminosav): Ez a 325 aminosavból álló C-

terminális domén nem mutat semmilyen azonosságot más fehérje struktúrával, kivéve a 

dystrophinnel kapcsolódó proteineket. A fehérjének ezt régióját a dystrophin gén 70.-79. 

exonja kódolja. 

 

I. 1. 4. 5. 3. Lokalizáció és funkció 

Az immunhisztokémia vizsgálatokkal igazolódott, hogy a dystrophin fehérje a normál 

harántcsíkolt izomrostokban a sarcolemma belső felszínén helyezkedik el (Arahata és 

mtsai 1988; Watkins és mts 1988). Az emberi izom fejlődés vizsgálatakor kimutatták, 

hogy a dystrophin fehérje először a myotubulusok distális végén, az izom-izület 

kapcsolódás határához közel helyezkedik el, később, de még embrionális időszakban, a 

dystrophin fehérje már a plazmamembrán részeként azonosítható. A dystrophin fehérje 

elhelyezkedése és más fehérjékkel való kapcsolata alapján elmondhatjuk, hogy a felnőtt 

izomrostban fontos struktúra alkotóelem szerepét tölti be a cytoskeletális rendszerben. A 

dystrophin fehérje amino terminális (N-terminális) vége az aktin molekulát képes 

megkötni, míg a karboxi terminális régió más membrán fehérjékkel kacsolódva biztosítja 

a sarcolemma stabilitását (Campbell KP. és mtsai 1989; Ervasti JM. és mtsai 1990). A 

dystrophin fehérje biokémia szintézisekor más sarcolemma vagy sub-sarcolemmális 

lokalizációt mutató fehérjék párhuzamosan zajló szintézisét is leírták (Ervasti  JM. és 

mtsai 1991). Ezeket a fehérjéket nevezték el az ún. dystrophin-asszociált fehérje 

komplexnek (DAPC). A dystrophin fehérjét kódoló génben bekövetkező mutáció 

következménye a másodlagos instabilitás a fehérje komplexben és ennek jeleként az 
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immunhisztokémiai festés során a DAPC komplex egyéb elemeinek is csökkent 

intenzitását tapasztalták.  

 

a. Dystroglycan komplex 

A dystroglycan komplex (dystrophin-associated glycoprotein 1; DAG1) közvetlenül 

kötődik a dystrophin C terminális részéhez a β-dystroglycan fehérjén keresztül. A β-

dystroglycan egy transzmembrán fehérje, amely az izom sejthártyában helyezkedik el; a 

sejt belső oldala felől kapcsolódik a dystrophin fehérjéhez, míg másik oldalon az 

extracellulárisan elhelyezkedő α-dystroglycan fehérjéhez kötődik. Az α-dystroglycan egy 

nagymértékben glikozilált fehérje, amely kapcsolatot teremt a β-dystroglycan és olyan 

extracelluláris fehérjék között, mint pl. a laminin-2 fehérje. Eddig még nem írtak le a 

dystroglycan-t kódoló génben olyan mutációt, amely valamilyen emberi betegséghez 

köthető lenne. Az egér kísérletekből igazolták, hogy a dystroglycan génben bekövetkező 

mutációk embrionálisan letálisak, továbbá bizonyították, hogy a dystroglycan fehérjék 

fontos alkotóelemei az embrionális eredetű bazális membránnak (Williamson RA és 

mtsai 1997). Más bazális membrán alkotó fehérjék esetében ugyanakkor igazoltak olyan 

emberi betegséget, amelyért az adott fehérjét kódoló génben kialakult mutáció felelős. 

Ezek az ún. congenitális izomdystrophiák; egy autoszómális receszíven öröklődő, 

újszülött korban kezdődő heterogén betegségcsoport, amelyekre súlyos izomgyengeség, 

kontraktúrák és agyi strukturális elváltozások jellemzők (Helbling-Lecierc és mtsai 

1995). A dystroglycan fehérje poszttranszlációs módosulásának, azaz glikozilációjának 

hibája számos izomdystrophiás betegség kialakulásában játszik szerepet. Eddig öt 

glikoziltranszferáz enzim esetében igazolták az izomdystrophiás tünetek és az α-

dystroglycan fehérje poszt-transzlációs módosulási hibája közötti összefüggést. Az egyik 

a fukutin fehérje, amely a Fukuyama congenitalis izomdystrophia, (FCMD) betegséggel, 

míg a fukutin-related protein (FKRP) a MDC1C congenitális izomdystrophia típussal, 

valamint a végtagövi izomdystrophia 2I (LGMD2I) betegséggel függ össze (Kobayashi 

K. és mtsai 1998; Brockington M. és mtsai 2001). A protein o-mannóz beta-1,2-N-

acetilglükózaminiltranszferáz enzim (POMGnt1) a muscle-eye-brain (MEB) betegségért, 

míg az o-mannóziltranszferázként-1 ismert fehérje (POMT1) pedig a Walker-Warburg 

szindróma kialakulásáért felelős. A nemrégiben leírt MDC1D típusú congenitális 
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izomdystrophiáért pedig az acetylglucosaminyltransferase-like protein (LARGE) enzim 

defektusa felelős (Michele DE. és mtsai 2002; Grewal PK. és mtsai 2001). Ezekben az 

esetekben kimutatták, hogy a glikoziláció zavara miatt az α–dystroglycan fehérje 

hiányzik vagy csökken a mennyisége, így megszűnik a dystroglycan interakció a 

lamininnal vagy más extracelluláris matrix fehérjével (Grewal PK. és mtsai 2001). A 

kapocs funkción kívül a dystroglycan komplex a szignáltranszdukciós folyamatokban is 

szerepet játszik. A dystroglyan fehérje egyik lehetséges interakciós partnere pl. a Grb-2, 

amely egy adapter molekula és kapcsolatot alakít ki a syntrophin fehérjével a 

sarcoplasmában (Oak SA. és mtsai 2001). 

 

b. Dystrobrevin és syntrophin fehérje komplex 

Az intracelluláris térben számos fehérje kapcsolódik a dystrophin molekulához, mint pl. a 

α- és β-dystropbrevin, valamint a három izoformában előforduló syntrophin fehérjék is. 

Az α-dystrobrevin leginkább a vázizomban expresszálódik, a sarcolemmánál mutat 

lokalizációt és a C-terminális régióval kötődik a dystrophin molekulához. Bár a 

dystrobrevin mutációnál nem szakad meg a dystrophin intracelluláris és extracelluláris 

kapocs funkciója, de az intarcelluláris szignál folyamatok eltérhetnek a normális 

működéstől, így alakulhat ki egy enyhébb fenotípus (Grady RM. és mtsai 1999). A 

komplex második alkotója a syntrophin, amely az izomrost sarcolemmális felszínén 

expresszálódik, feladata interakció kialakítása a dystrophin és a dystrobrevin molekulák 

között, valamint a neuronális eredetű nitrogén monoxid szintetáz (nNOS) molekula 

megkötése (Rando TA. és mtsai 2001). A syntrophin molekula egyéb, szignál 

transzdukciós folyamatokban részt vevő molekulákat is képes megkötni (pl. Grb2 

molekulát). 

 

c. Sarcoglycan és sarcospan komplex 

A komplexet alkotó transzmembrán fehérjék egymással szoros kapcsolatban állnak (α-, 

β-, γ-, és δ-syrcoglycan) és ennek a szoros kapcsolatnak a megszűnése vagy meglazulása 

a végtagövi izomdystrophiákra jellemző fenotípushoz vezethet (LGMD 2D, LGMD 2E, 

LGMD 2F, ill. LGMD 2C típusok). A DMD betegekben is megfigyelték a sarcoglycan 

komplex mennyiségének csökkenését vagy esetleg teljes hiányát, amely másodlagos 
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eredetű (Ehrnsen J. és mtsai 2002). A sarcoglycan és sarcospan komplex elsődleges 

feladata az izomrost integritásának megőrzése. A sarcoglycan komplex vizsgálatával 

igazolták, hogy az α- és a γ-sarcoglycan együttesen kötődik egy extracelluláris matrix 

fehérjéhez, a biglycanhoz, amely kapcsolódik az α-dystroglycanhoz. A sarcoglycan-

sarcospan komplex és dystroglycan-dystrophin komplex együttesen biztosítják a 

kapcsolatot az extracelluláris matrix (pl. kollagén VI. molekula) és az intracelluláris tér 

között. A δ- és a γ- sarcoglycan fehérjék képesek kötni a γ-filamin molekulát (Straub V. 

és mtsai 1997). A filamin szerepe a mechanikai stresszt követő aktin újrarendeződésében 

van, valamint szerepet játszhat a szignál transzdukciós folyamatok (pl. integrin indukálta) 

szabályozásában is (Straub V. és mtsai 1997).  

 

d. Egyéb membrán fehérjék és a hozzájuk kapcsolódó izomdystrophiák  

Az integrin membrán protein olyan szignál transzdukciós útvonalakhoz köthető, amely a 

sejt mozgásokat és adhéziós folyamatokat, valamint sejt-sejt és sejt-extracelluláris mátrix 

kapcsolatokat szabályozza. Az integrin fehérje heterodimerként van jelen; egy α és egy β 

alegységből áll, amely alegységek nem kovalens kötéssel kapcsolódnak össze. A 

legfontosabb integrin molekula az izomrostban az α7β1 integrin, amely hasonlóan a 

dystroglycanhoz, a laminin molekulához kapcsolódik extracellulárisan. Az α7 (ITGA7) 

génben kialakuló mutáció congenitális izomdystrophiát és congenitális myopathiát 

okozhat (Burkin DJ. és mtsai 1999). 

További vizsgálatokkal kimutattak egy kis méretű fehérjét, amely a sarcolemma belső 

oldalán helyezkedik el, ez a caveolin molekula. Ennek a fehérjének az izomspecifikus 

változatát caveolin-3-nak nevezték el és minden izomszövetből izolálták a fehérjét. A 

caveolin-3 fehérje a dystrophinnal együtt lokalizálódik és interakcióba lép a β-

dystroglycan C-terminális végével. A caveolin fehérjét kódoló gén mutációja okozza az 

autoszómális dominánsan öröklődő LGMD1C izomdystrophiát. A dysferlin fehérje is egy 

transzmembrán fehérje és a kódoló gén mutációja az LGMD2B, valamint Miyoshi 

myopathia betegségek hátterében áll. A dysferlin molekula a caveolin-3 molekulával áll 

interakcióban, amelynek egyik bizonyítéka, hogy LGMD1C betegekben a dysferlin 

immunhisztokémia vizsgálata csökkent vagy teljes dysferlin hiányt mutatott (Dalkilic I. 

és mtsai 2003). 
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e. A sarcomer proteinek és a hozzájuk köthető izomdystrophiák 

A sarcomer a myofibrillumnak az a működési egysége, ahol a kontrakció során az aktin 

és miozin filamentumok egymáson való elcsúszása lejátszódik. Az itt található fehérjéket 

kódoló gének mutációja is okozhat izomdystrophiás tüneteket. Az egyik ilyen fehérje a 

titin, amely óriási mérettel jellemezhető (3.7 MDa) és elhelyezkedése a Z-lemeztől az M-

csíkig terjed. A titin M-csíknál található régióját érintő mutációk felelősek a tibialis 

izomdystrophia és az LGMD2J betegségekért. A titin interakcióba lép a calpain-3 

fehérjével, amely mutációja az LGMD2A fenotípust okozhatja, valamint a telethonin 

fehérjével, amely az LGMD2G fenotípussal társul. Egy másik fehérje az ún. Z-lemez 

fehérje a myotilin. A myotilin fehérjét kódoló gén mutációját mutatták ki az LGMD1A 

betegség molekuláris genetikai diagnosztizálásakor. A myotilin fehérje interakcióba lép 

az α-aktinin és a FLNC fehérjékkel (Burkin DJ. és mtsai 1999). Az, hogy a fenti 

fehérjéket kódoló gének mutációi hogyan alakíthatnak ki izomdystrophiás tüneteket, még 

nem teljesen tisztázott. Ismert azonban, hogy ezek a fehérjék is – úgy, mint a dystrophin 

fehérje- számos más fehérjével lépnek partnerkapcsolatba, amelyek közvetlenül felelősek 

lehetnek az egyes izomdystrophiás fenotípusok kialakításáért (Dalkilic I. és mtsai 2003). 

 

f. Enzimként működő fehérjék 

A calpain-3 izomspecifikus fehérje, egy kalcium függő proteáz funkcióval rendelkező 

nagy fehérje család része. A calpain mutáció eredménye az LGMD2A fenotípus. A 

calpain-3 fehérje képes a FLNC fehérjét hasítani abban a régióban, amellyel interakcióba 

lép a sarcoglycan molekulával. A calpain fehérje a titinnel is interakcióba lép, amelyet az 

is igazol, hogy a tibiális izomdystrophiás betegekben csökkent calpain-3 fehérje szintet 

mértek. A calpain-3 képes szabályozni a NF-κB aktivitását, proteolízis funkciójának 

köszönhetően. Mivel az NF-κB fehérje az apoptózis folyamatának szabályozásában 

játszik szerepet, a calpain-3 fehérjét kódoló gén mutációk befolyásolhatják a normális 

sejtciklus szabályozási folyamatokat is (Erl W. és mtsai 1999). 

További két fehérjének a szerepét igazolták az izomdystrophiával érintett betegben; az 

egyik a tripartite motívumot tartalmazó fehérje (TRIM32), a másik pedig a selenoprotein 

N1 (SEPN1). A TRIM32 a fehérje áll az LGMD2H betegség hátterében, míg a kóros 

selenoprotein a rigid-spine izomdystrophia, valamint a multiminicore betegségeket 
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okozza. Ezeknek a fehérjéknek a funkciói még nem ismertek, de a TRIM32 egy 

feltételezett E3-ubiquitin ligáz, a SEPN1 fehérjéről is enzimatikus aktivitást feltételeznek 

(Frosk P. és mtsai 2002). 

 

h. Nukleáris fehérjék 

Az X-kromoszómához kötött recesszív öröklődést mutató Emery-Dreifuss 

izomdystrophia (EDMD1) betegség hátterében egy nukleáris eredetű fehérjét (emerin) 

kódoló gén áll. A betegségnek autoszómális dominánsan (EDMD2) és receszíven 

öröklődő (EDMD3) formái is ismertek. Az emerin fehérje interakcióba lép a LMNA gén 

által kódolt lamin A és lamin C fehérjékkel a sejtmagban. A génhez köthető mutációk 

eredményeként a sejtmag törékenysége fokozódik a mechanikai stressz alatt, valamint nő 

az apoptózisra való hajlam (Maraldi NM. 2002). Külön meg kell említeni, hogy az 

LMNA gén bizonyos mutációi LGMD1B izomdystrophiát hoznak létre. 

Amint a fenti összefoglalóban is látható, az izomdystrophiás betegségek igen heterogén 

csoportot alkotnak. Az egyes betegségekre jellemző fenotípusok között átfedések vannak, 

amely összefüggésben van azzal, hogy az izomrostban a dolgozat tárgyát képező 

dystrophin fehérje számos más fehérjével áll kapcsolatban és ezek a partnerfehérjék 

további más fehérje molekulákkal alakítanak ki interakciót. Ezek a fehérje-fehérje 

kapcsolatok biztosítják az intracelluláris tér normális működését. Egy olyan fehérje 

hálózatot alkotnak, amely az izomrost működéséhez szükséges funkcionális egységet 

biztosítja. A rendszer bármelyik elemében bekövetkező szerkezeti vagy funkcionális 

változás alapjaiban ingatja meg az izomrostra jellemző finom egyensúlyt, amely a 

normális működéshez elengedhetetlen (4. ábra és 2. táblázat).  
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Betegség Betegség 
altípusa 

Öröklődés 
forma 

Gén 
lókusz 

Gén termék 

DMD/BMD  XR Xp21.2 Dystrophin 
EDMD  XR 

AD/AR 
Xq28 
1q 

Emerin 
Lamin-A/C 

LGMD 1A AD 5q22.3-
q31.3 

Myotilin 

 1B AR 1q11-q21 Lamin-A/C 
 1C AR 3p25 Caveolin-3 
 1D AR 6q Nem ismert 
 1E AR 7q Nem ismert 
 2A AR 15q15.1-

q21.1 
Calpain-3 

 2B AR 2p13.1-
p13.3 

Dysferlin 

 2C AR 13q12-q13 γ-sarcoglycan 
 2D AR 17q12-

q21.33 
α-sarcoglycan 

 2E AR 4q12 β-sarcoglycan 
 2F AR 5q33-q34 δ-sarcoglycan 
 2G AR  17q11-q12 Telethonin 
 2H AR 9q31-q33 TRIM32 
 2I AR 19q13.33 Fukutin-related 

protein 
 2J AR 2q31 Titin 
MDC 1A AR 6q22-q23 Laminin α2 lánc 
 1B AR 1q Nem ismert 
 1C AR 19q13.33 Fukutin-related-

protein 
 1D AR 22q12.3-

13.1 
LARGE 

 Fukuyama 
CMD 

AR 9q31 Fukutin 

 Integrin α7 
deficiencia 

AR 12q Integrin α7 

 MEB 
betegség 

AR 1p34-33 o-mannózβ-1,2-N-
acetylglukózamin 
transzferáz 

 
 Walker-

Warburg 
szindróma 

AR 9q34.2, 
9q31 

o-
mannoziltranszferáz 
1 

 Rigid spine 
szindróma 

AR 1p36-p35 Selenoprotein N1 

 Ullrich 
szindróma 

AR 21q22. Kollagén VI típus 
α2 alegység 
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Betegség Betegség 
altípusa 

Örklődés 
forma 

Gén 
lókusz 

Gén termék 

Distalis 
myopathiák 

Miyoshi 
myopathia 

AR 2p13.1-
p13.3 

Dysferlin 

 Tibialis MD AD 
AD 

2q31 
14q 

Titin 
Nem ismert 

Facio-scapulo-
humeralis MD 

 AD 4q35 Nem ismert 

Oculopharyngaealis 
MD 

 AD 14q11.2-
q13 

Poly(A) kötő 
fehérje 2 

2. táblázat. Az izomdystrophiás betegségek összefoglalása (betegség - gén - fehérje) 

 

I. 1. 4. 6. Dystrophin deficiencia: genotípustól a fenotípusig 

A reading frame teória alapján a Duchenne fenotípusnál a dystrophin gén mutációja a 

leolvasási keret eltolódását eredményezi, amely egy sokkal rövidebb, működésképtelen 

dystrophin fehérje szintézisét eredményezi. A DMD betegek izomszövet mintáiban nem 

detektáltak dystrophin fehérjét, amely arra utal, hogy a sejt idegenként ismeri fel a csonka 

méretű dystrophin fehérjét, és azt azonnal lebontja (Hoffman EP. és mtsai 1989). A 

mutáns dystrophin fehérje nem tud kötődni a partner fehérjékkel, és esetleg a cytosolban 

aggregálódhat, ezért kell lebontani. A DMD betegséggel érintett embrionális szövetekben 

csonkolt dystrophin fehérjéket mutattak ki (Ginjaar HB. és mtsai 1989,1991). A magzati 

eredetű mutáns dystrophin fehérje sokkal lassabban degradálódik mint a felnőtt 

dystrophin fehérje. A kísérletekkel igazolták, hogy a DMD/BMD betegségre jellemző 

klinikai tünetek nem csak a dystrophin fehérje hiányából adódnak, hanem a sarcolemma 

integritásának és flexibilitásának megváltozásából is. Ez a változás vezethet az izomrost 

mechanikai sérüléséhez, valamint az izom gyengüléséhez, amelyet az ún. hipozmotikus 

sokk követ (Menke A. és mtsai 1991). A dystrophin fehérje hiánya a specifikus kalcium 

regulációs mechanizmusok megváltozását is eredményezi, amely magyarázná az 

emelkedett kalcium szintet az izomrost intracelluláris terében, mind a DMD/BMD 

betegekben, mind dystrophin hiányos állatmodellben, az mdx egérben (Maunder-Sewry 

CA. és mtsai 1980; Ohlendieck K. és mtsai 1991). A dystrophin hiánya egyéb, a 

dystrophinhoz asszociált komplexet alkotó fehérje másodlagos csökkenését eredményezi. 

Emberi izom és az állat modellként használt mdx egér szövetekben egyaránt kimutatták, 

hogy a  dystrophin szerű fehérjék (DLP) fehérjék mennyisége emelkedett, amikor a 
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dystrophin fehérje hiányzik, ami azért lehetséges, mert a DLP fehérjék helyettesíthetik a 

dystrophin fehérjét (Khurana TS. és mtsai 1991). Az enyhébb fenotípusú BMD allélikus 

formánál megváltozott molekulasúlyú, vagy csökkent mennyiségű dystrophin fehérje van 

jelen az izomszövetben (Hoffman EP. és mtsai 1987). Gyakran a dystrophin fehérje 

méretbeli csökkenése együtt jár mennyiségi csökkenéssel is, amely a fehérje konformáció 

változását eredményezheti, és ennek lehet a következménye a fehérje csökkent 

integrálódása, az izomrost instabilitását eredményezve (Nicholson LWB. és mtsai 1989).  

 

I. 1. 4. 7. Fehérje diagnosztika 

A betegek 65-68%-ában lehet DNS mutációt (exon deléciókat és duplikációkat) kimutatni 

és a fennmaradó 35 %-ban (a pontmutációs esetekben) kapcsoltsági vizsgálattal tudták 

korábban igazolni a DMD/BMD betegséggel való érintettséget (Koenig M. és mtsai 

1987). Ma már DNS szekvenálással lehet a pontmutációkat igazolni, bár erre, a gén nagy 

mérete miatt, viszonylag kevés laboratóriumban van technikai lehetőség. A dystrophin 

gén teljes mutáció analízise azért fontos, mert egyrészt a mutáció helyének és 

nagyságának ismeretében a fenotípusra is adhatunk megbízható előrejelzést, valamint a 

jövőben a megfelelő terápiás eljárást ki tudjuk választani, másrészt pedig a mutáció 

ismeretében a család részére pontos genetikai tanács adható. A DMD/BMD betegségben 

minden harmadik esetet új mutációs (de novo) események idéznek elő (den Dunnen JT. 

és mtsai 1989). Az új mutációs események kiszűrésére a női hozzátartozók DNS 

mintájának hordozósági vizsgálatát is el kell végezni, de a kapcsoltsági analízis nem 

alkalmas a sporadikus esetek kiszűrésére (Ginjaar HB. és mtsai 1991). Olyan vizsgálati 

módszereket kell kiválasztani, amelyek megbízható eredményt adnak a hordozósági 

státuszra vonatkozóan. Az egyik lehetséges technika, a fehérje analízise 

immunhisztokémia vizsgálatok és Western blot technika alkalmazásával, bár egészséges 

női családtagok esetében ennek kérdéses a jogosultsága, mivel invazív eljáráson alapul. A 

DMD betegek izommintájának immunhisztokémia képén nem láthatunk dystrophin 

fehérjét, míg a Becker betegek mintáiban mindegyik rost tartalmaz dystrophint, bár a 

mintázata nagy változatosságot mutathat az egyes betegekben (majdnem normális 

mintázattól az erősen csökkent festődésig). A női hozzátartozók izom immunhisztokémia 

képén a dystrophin tartalmazó rostok között dystrophin nélküli rostok is megtalálhatóak, 
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amely mikroszkóppal mozaikos képet adnak (5.a. ábra). Az immunhisztokémiai 

vizsgálatokat követően immunoblot (Western blot technika) analízissel a fehérje 

molekula méretét és a mennyiségét tudjuk meghatározni (5.b. ábra). A DNS- és fehérje 

analízisek együttesen pontos eredményt adnak a DMD/BMD betegség progressziójáról, 

valamint súlyosságáról. Azzal, hogy a deléciók pontos méretét meghatározzuk, valamint 

a dystrophin fehérje adatbázisban (www.dmd.nl) azonosítjuk, hogy a hiányzó exonok a 

fehérje mely doménjét érintik, fontos információt kapunk a fehérje szerkezetében 

bekövetkezett változásokról és ebből a betegség súlyosságára és kimenetelére is 

következtethetünk. Ugyanez vonatkozik a pontmutációkra is (England S. és mtsai 1990; 

Gospe SM. és mtsai 1989; Beggs és mtsai 1990, 1991). 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplan et al. 2002.  

Normál minta DMD beteg férfi minta 

Női hordozó minta BMD beteg férfi minta 
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b. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra. Az immunhisztokémia képen a dystrophin fehérje festődése látható: a normális 

férfi mintában a dystrophin fehérje subsarcolemmális elhelyezkedésű, a DMD beteg férfi 

mintában  nincs jelen a dystrophin, a hordozó női mintában az izomrostok mozaikosságot 

mutatnak a dystrophin fehérje festésre (dystrophin pozitív és dystrophin negatív rostok 

váltakozása), valamint a BMD beteg esetén a dystrophin fehérje festődése bár 

subsarcolemmális lokalizációt mutat, de nem folytonos, ún. felszakadozott. A Western 

blot képen a BMD betegeknél csökkent méretű és/vagy csökkent mennyiségű dystrophin 

fehérje jelölődött, a DMD betegnél dystrophin fehérje nem detektálható. A DMD 

betegeknél  az α- és γ-sarcoglycan fehérje másodlagos csökkenése is látható. 

 

I. 1. 4. 8. Terápiás lehetőségek 

I. 1. 4. 8. 1. DMD állatmodell: az mdx egér 

Az mdx egér egy X-kromoszómához kötött recesszív myopathiás mutáns, amelynek 

nincs dystrophin fehérjéje, és ezért használható állatmodellként a DMD betegséggel 

érintett egyének terápiájának kidolgozásához (Bulfield G. és mtsai 1984). Mind az 
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emberben, mind az egérben a beteg fenotípust okozó mutáció a dystrophin génben jön 

létre, de az mdx egérnél egy báziscserével járó mutáció okozza a tüneteket, amely 

báziscsere 3185 nukleotidnál alakult ki természetes módon és ennek végeredménye egy 

idő előtti stop kodon létrejötte (Sicinski P. és mtsai 1989). Az így szintetizálódott fehérje 

csonkolt méretű és rövid az életideje, gyorsan lebomlik. Habár az mdx egér fenotípusa 

sokkal enyhébb a DMD betegekénél, az azonosságok alapján az mdx egeret 

állatmodellként használják a DMD betegség tanulmányozásához. Figyelembe kell 

azonban venni, hogy bár a histopathológiás elváltozások az mdx egérben és a DMD-vel 

érintett betegekben azonosak, de az izomrostok regenerációs folyamatai az mdx egérben 

sokkal hatékonyabbak (Bridges LR. 1986). Az egyik lényeges különbség, hogy az 

egérben a dystrophin deficiencia nem jár korai halál. Az mdx egérben az izomrostok 

képesek funkciójukat ellátni és csak kis mértékben alakul ki izomgyengeség, mint 

klinikai tünet (Bulfield G. és mtsai 1984). Kísérlettel igazolták, hogy a besugárzott mdx 

egér izomrostjai elvesztik a regenerációs aktivitásukat és ez által a DMD betegséghez 

hasonló fenotípust eredményeznek (Morgan és mtsai 1990). Ezek alapján bizonyított, 

hogy az emberi DMD betegséggel érintett személyek és az mdx egér izomrostjai között 

az egyetlen különbség a regenerációs potenciálból adódik. 

DMD/BMD betegség esetében alkalmazott másik  állatmodell a golden retriever (CXMD 

dog), amelyek esetében a klinikai tünetek nagyon hasonlóak az emberi DMD/BMD 

betegségre jellemző tünetekhez (Cooper és mtsai 1988). Az CXMD hím kutyákban az 

izomszövet histopathológiás képe megegyezik az emberi DMD/BMD betegek 

izomszöveténél tapasztalt képpel, valamint a betegséget hordozó nőstény kutyákban a 

dystrophin fehérje expressziója mozaikos formát mutat, hasonlóan az emberi DMD/BMD 

hordozókhoz (Cooper és mtsai 1988). 

 

I. 1. 4. 8. 2. Génterápiás lehetőségek 

A Duchenne/Becker izomdystrophia betegség hagyományos terápiás módszerekkel nem 

gyógyítható, de a molekuláris genetika tudományág robbanásszerű fejlődésével új 

lehetőségek kerültek előtérbe. Az egyik nagy kihívás a kutatók számára maga a 

dystrophin gén mérete volt. A nagy méretből adódott, hogy nagy befogadó kapacitású 

vektorra van szükség ahhoz, hogy a 14kb nagyságú dystrophin mRNS-t (kódoló 
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szekvencia méret 11,5 kb) bejuttathassák a sejtbe. Mivel a vázizom szövet nagyon 

bonyolult felépítésű és az izomrost nem osztódik, így azok az eljárások, amelyek a 

replikatív szakaszban építenék be az idegen eredetű DNS-t, nem alkalmazhatóak. Azok 

az eljárások nevezhetőek jó terápiás módszernek, amelyek alkalmazása után a kezelt 

beteg izomrostjának 10-50%- ában olyan dystrophin fehérje mutatható ki, amely a 

sarcolemmánál helyezkedik el. Ezért a gén transzfekció hatékonyságát úgy kell 

megválasztanunk, hogy minél több izomrostban expresszálódjon dystrophin fehérje, 

valamint minél stabilabb legyen és az expresszió minél hosszabb ideig tartson. 

Gén transzfer 

Cirkuláris DNS beinjektálás 

A riporter gént is tartalmazó cirkuláris plazmid DNS beinjektálása, hosszú ideig tartó 

expressziót eredményezett a vizsgált génre nézve, de csak nagyon kevés izomrostban 

(1%) tapasztalták a hosszantartó dystrophin expressziót. A cirkuláris DNS bejuttatásának 

másik hátránya, hogy a vázizomrostokat alkotó sejtek nem tudják olyan mértékben 

felvenni a cirkuláris DNS-t, hogy az megfelelő mennyiségű dystrophin fehérjét 

eredményezzen, amellyel a izomrostban keletkezett károsodások kiküszöbölhetők (Wolf 

JA. és mtsai 1990).  

Plazmid vektorok 

A nem virális plazmid vektorok jó hatékonysággal képesek a teljes dystrophin cDNS-t 

insertumként hordozni. További előnyük még, hogy a vektor szintetikus és nem toxikus, 

így ezért a tulajdonságáért szélesebb körben lehet alkalmazni a klinikumban is, a 

génterápiás kísérleteknél. Ennél az eljárásnál alkalmazni kell az elektroporációs-, 

mikrobuborékos- vagy ultrahangos technikát és ezekkel az eljárásokkal növelhető a 

transzfekció hatékonysága (Ascadi G. és mtsai 1991). 

Vírus idukálta transzfer 

A retrovírusok jó szállító rendszernek bizonyulnak, mivel nagy fertőző képességgel 

rendelkeznek, de egyik korlátjuk, hogy csak az osztódó sejteket képesek megfertőzni. Az 

izombetegségeknél a retrovírusok, mint gén transzporterek, csak az osztódni képes 

myoblast állapotig alkalmazhatók. Másik hátránya a retrovírusok alkalmazásának, hogy a 

beépíthető DNS mérete alig több mint 7 kb lehet, míg a dystrophin kódoló régiójának 

mérete 11 kb nagyságú. Ezért olyan nagyságú dystrophin gént használnak, amely egy 
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belső részen deletált, ún. mini-gén, és ennek a mini-génnek a beépülésével az enyhébb 

Becker fenotípus manifesztálódását érték el (England S. és mtsai 1990; Ascadi G. és 

mtsai 1991).  

Másik alkalmazott vírus transzfer az ún. adeno-asszociált gén transzfer. Az adeno vírus 

előnyei, hogy nem csak osztódó sejteket képes fertőzni, valamint az adeno vírus 

infekciója az embereknél csak enyhe tüneteket okoz (Levrero és mtsai 1991). In vitro és 

in vivo is kimutatták, hogy az infekció utáni 75. napon már dystrophin-pozítivan festődő 

izomrostok vannak jelen az izomszövetben. Az első adenovirális vektorok kis 

kapacitással bírtak (kb. 8 kb), míg később az ún. nagy kapacitású vektorokat alakították 

ki, amelyek már 28 kb insertum befogadására is képesek voltak. Az adeno vektorok 

kapacitás növelését úgy oldották meg, hogy az összes adenovirális eredetű gént 

eltávolították és csak azok az elemek maradtak meg, amelyek a transzgén expresszióhoz 

szükségesek. Az adenovírus gén transzfer hátránya, hogy vektor túl nagy ahhoz, hogy az 

izomrostot körülvevő extracelluláris mátrixon átjusson, és a másik probléma, hogy az 

izomrostok sejtfelszínén nem található sok adenovírus kötő receptor, amely a vírus 

fertőző képességét befolyásolja (Kochnek S. 1996). Ellentétben az adenovírussal, a 

herpes simplex vírus I. típus (HSV-1) eredetileg is képes nagy inszertum befogadására, 

valamint a HSV-1 vektor in vivo nagy transzdukciós képességgel bír. Azonban ez a vírus, 

a lentivírusokkal együtt, nagyobb immunogenitással és esetleges pathogenitással bír (van 

Deutekom J. és mtsai 2003). Az adeno-asszociált vírus (AAV) egy kis méretű vírus, 

amely az embereket és néhány emberszabású majmot képes megfertőzni. Eddigi 

ismereteink szerint nem okoz ismert humán betegséget, a fertőzéskor enyhe 

immunválaszt idéz elő. Az osztódó és nem osztódó sejteket egyaránt meg tudja fertőzni 

és a vírus DNS beépül a gazda szervezet genomjába. Ezen tulajdonságai alapján 

előszeretettel használják génterápiás kísérletekben vektorként. Különböző mini- és 

mikro-dystrophin konstruciókat építettek a rAAV 2-típusú vektorba, és annak hatását 

mdx egérben tesztelték. Megállapították, hogy az rAAV vektor segítségével bejutatott 

mini- és mikro-dystrophin konstrukciók lassítják vagy megállítják a dystrophia 

progresszióját. Az rAAV gén transzfer egyik előnye, hogy az izomszövetekben az rAAV 

alkalmazását nagy transzdukciós hatékonyság jellemzi; hátránya, hogy elméletileg 

spontán mutációkat és rekombinációkat indukálhatnak a kromoszómák között ('t Hoen 
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PA. és mtsai 2006; Fabb SA. és mtsai 2002). Az rAAV humán alkalmazása nem járt 

akkora sikerrel, mint ahogyan azt az előzetes kísérletekből várták. Az rAAV vírus 

beépülése gazda szervezet genomjába nem minden esetben volt specifikus és ezzel a 

virális eredetű DNS-t nemcsak izomszövetben, hanem más szövetekben is kimutatták. 

További hátrányok a humán kísérletekben a következők voltak: az rAAV hatékonysága 

nem volt a terápiás céloknak megfelelő és a szintetizált dystrophin fehérje, mint 

testidegen fehérje ellen a gazda szervezet ellenanyagot termelt, így az immunválasz 

csökkentése érdekében immunszuppressziós gyógyszerek alkalmazása vált szükségessé. 

A dystrophin transzgén méretének csökkentése 

A dystrophin gén feltérképezésével megállapították, hogy mely részek azok, melyek a 

funkcióképességhez feltétlenül szükségesek. Az N-terminális régióban létrejövő mutáció 

relatív enyhe fenotípussal társulhat, amely azt igazolja, hogy ez a rész fontos, de nem 

esszenciális az aktin és extracelluláris mátrix közötti kapocs funkció megtartásához. 

Ezzel ellentétben, a cisztein-gazdag régióban bekövetkező mutáció nagyon súlyos 

fenotípust eredményezhet; teljesen megszűnik a dystrophin-glycoprotein komplex 

kapcsolat, amely DMD fenotípust okoz. A C-terminális domén, amely különböző 

alternatív splicing helyet tartalmaz, úgy tűnik, nem létfontosságú a dystrophin fehérje 

funkciójához, mert ebben a részben kialakuló mutáció nem vezet a súlyos DMD 

fenotípus kialakulásához. A rod doménban kialakuló deléciók nem feltétlen 

eredményeznek súlyos fenotípust, az ismétlődő elemek nagymértékben lecsökkenhetnek, 

annak ellenére, hogy maga a rod domén alapvetően fontos szerepet játszik a dystrophin 

működőképességében (Corrado K és mtsai 1996; Warner LE és mtsai 2002; Rafael JA és 

mtsai 1996).  

Kísérletekkel igazolták, hogy a 6.2 kb nagyságú mini dystrophin konstrukció, amely a 

centrális rod domén nyolc ismétlődését és az 1., 3. és 4. számú kapocs régiót tartalmazza 

és így is alkalmas a dystrophin fehérje helyettesítésére. További tanulmányokkal 

igazolták, hogy a centrális rod doménből 5 ismétlődési elem és két kapocs régió is 

elegendő, ahhoz hogy a rod domén rugalmasságát megőrizze és a dystrophin fehérje még 

működőképes legyen (Harper SQ és mtsai 2002). A legkisebb mikro-konstrukció, amely 

még funkcióképes fehérjét kódolt, egy 3.6 kb nagyságú transzgén volt. Ez négy ismétlődő 

szekvenciát és az 1. és 2. számú kapocs régiókat tartalmazta. A cél az volt hogy olyan 
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dystrophin fehérjét kódoló gén struktúrát alakítsanak ki, amely méretében kisebb mint a 

natív dystrophin, de funkcióképes fehérjét határoz meg (Harper SQ. és mtsai 2002; Fabb 

SA. és mtsai 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra. Az emberi teljes méretű dystrophin fehérje, Becker mini-dystrophin és mikro-

dystrophin, valamint az utrophin fehérje molekulák doménjeinek szerkezete.  

A teljes méretű dystrophin fehérje négy doménből áll. Az N-terminális (piros), amely az 

F-aktin molekulához kötődik, cisztein-gazdag domén (sárga), amely a β-dystroglycan 

molekulához kötődik, és a C-terminális domén (kék), amely a syntrophin és dystrobrevin 

molekulákhoz kötődik. A negyedik domén a centrális elhelyezkedésű rod domén, amely 

24 spektrin-szerű ismétlődés elemet tartalmaz (világos sárga) és négy darab kapocs 

elemet (zöld). A mini- és mikro- dystrophin a rod domént csonkolt formában tartalmazza 

(deléció az ismétlődő részekben és a kapocs elemekben), valamint nem tartalmazza a C-

terminális régiót. Az utrophin molekula szintén tartalmaz egy aktin kötő N-terminális 

régiót, egy központi rod domént (ebből hiányzik a 15. és 19. ismétlődő elem), valamint és 

két kapocs régiót és a C terminális domént, amely interakcióba lép a dystrophin-

glycoprotein komplex- szel. 
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Alternatív genetikai stratégiák 

 

Chimeraplastok alkalmazása 

A fenti nehézségek miatt újabb és újabb terápiás módszereket dolgoznak ki a különböző 

kutatócsoportok. Jelenleg az egyik terápiás út a chimeraplastok alkalmazása a hibás gén 

kijavítására. A chimeraplastok kétszálú DNS-RNS oligonukleotidok (Liu L. és mtsai 

2003). Ezt a módszert mdx egérben alkalmazták, amelyben a dystrophin gén 23. 

exonjában lévő pontmutációt-, valamint CXMD golden retriever kutyában, amelynél a 

dystrophin gén 6. intronjában lévő pontmutációt javították ki. A módszer előnye, hogy 

független a hibajavító mechanizmus aktivitásától, valamint a célsejttől. A módszer 

hatékony lehet, mert fokozódó és állandó hatás jellemzi, de ehhez optimalizálni kell a 

DNS hibajavítás mechanizmusának feltételeit, valamint a chimeraplastok a célsejtekhez 

való eljuttatásának hatékonyságát (Bartlett R. és mtsai 2000; Rando TA. és mtsai 2000; 

Bertoni C. és mtsai 2003). 

 

Aminoglükozidos kezelés 

Egy másik alternatív stratégia az ún. aminoglükozidos kezelés, amelynek alkalmazásával 

az időelőtti stop kodonok figyelmen kívül hagyása valósulhat meg. A gentamicin 

antibiotikumos kezeléssel például, az mdx egérben funkció képes dysptrohin 

szintetizálódhat (Barton-Davies ER. és mtsai 2003). Ugyanakkor a gentamicin kezelés az 

emberi alkalmazáskor nem járt akkora sikerrel, mint a mdx egérben és nagyobb dózis 

alkalmazásakor a hallóideg károsodás veszélye sem elhanyagolható (Dunant P. és mtsai 

2003).  

 

Myoblast transzplantáció 

A myoblast transzplantáció egy újabb alternatív terápiás lehetőség. Hátránya, hogy ha a 

módszert a klinikumban használjuk, akkor egyidejűleg immunszupressziót is alkalmazni 

kell. Ennek a terápiás eljárásnak a másik nagy hátránya, hogy korlátozott a sejtek 

eljutása/szétterjedése az izomszövetbe, valamint nem jók a myoblastok túlélési mutatói 

(Partridge TA. és mtsai 1989). Az így kezelt mdx egérben a dystrophin expresszióját és 

normál elhelyezkedését vizsgálták. Az embereken történő myoblast kezeléseknél számos 
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probléma lépett fel, mint pl. nagy immunválasz alakult ki a kezelés hatására, valamint a 

hatásos kezelés érdekében nagyszámú myoblastot kell bejuttatni a célszövetbe és a 

myoblastok injektálását számos egymáshoz közeli helyen kell végezni (Partridge TA. és 

mtsai 1989).  

 

Utrophin upregulációs stratégia 

Az utrophin molekula a dystrophin fehérje homológja és az utrophin gén kódolja 

(UTRN), amely a 6q24 kromoszómán lokalizálódik. A 74 exont tartalmazó gén mérete 

kb. 1 Mb nagyságú. Annak ellenére, hogy az utrophin gén mérete a dystrophin gén 1/3-át 

teszi ki, az mRNS mérete majdnem azonos a dystrophin mRNS-ével (13 kb) (Pozzoli U. 

és mtsai 2003). A dystrophin és utrophin gének azonosságát egy lehetséges 

génduplikációval magyarázzák (Pearce M. és mtsai 1993). A dystrophin fehérje és az 

utrophin fehérje nagy fokú azonosságát a következő doménekben igazolták: N-terminális 

rész (aktin kötő hely), centrális csavart rod domén, C-terminális domén. A legnagyobb 

különbség, hogy az utrophin fehérjében hiányzik a 15. és 19. számú spektrin-szerű 

ismétlődés, valamint két kapocs régió (6. ábra) (Winder SJ. és mtsai 1995). Az utrophin 

expressziója különböző mértékben, de a legtöbb szövetben megfigyelhető. Kísérletekben 

leírták, hogy DMD betegséggel érintett egyének izomzatában az utrophin ún. upregulált 

állapotban van, amelynek egyik következménye, hogy az utrophin fehérje nagyobb 

mennyiségben expresszálódik az izomrostokban és az elhelyezkedése, a dystrophin 

fehérjéhez hasonlóan, a sarcolemmához közeli. Ezek alapján azt feltételezték, hogy az 

utrophin fehérje a hiányzó dystrophin fehérje funkcióját kompenzálhatja, amelyet igazol 

a nagy mértékű szerkezeti azonosság is. Ez adta az ötletet, hogy az UTRN gén 

upregulációja esetleg terápiás megoldás lehet a DMD/BMD betegek számára (Karpati G. 

és mtsai 1993; Galvagni F. és mtsai 2002). Az UTRN gén vizsgálata két promóter 

jelenlétét (A és B) igazolta, amelyek a terápiás eljárás célpontjai lehetnek (Dennis C. és 

mtsai 1996). Az „A“ promóter, az UTRN gén 5‘ végén egy CpG szigetben helyezkedik el 

és számos transzkripciós faktor kötőhelyet tartalmaz (Sp1, Sp3, Ap2). Tartalmaz továbbá 

egy E-box-ot is, amely számos myogén faktort képes megkötni (MyoD, MyoG, MRF4), 

amelyek az utrophin fehérje izomspecifikus működését szabályozzák (Funk WD. és mtsai 

1991; Santoro IM. és mtsai 1991). A másik fontos alkotórész az „A” promóterben az ún. 
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N-box, amely felelős az utrophin szinapszis-specifikus expressziójáért. Az utrophin 

tarnszkripció az N-box-on keresztül idegi eredetű transzkripciós és növekedési 

faktorokkal szabályozható. Ilyen molekulák lehetnek az agrin, L-arginin, nitrogén 

monoxid (NO) vagy a hydroxyurea. Ezek a molekulák mind in vitro, mind in vivo 

növelték az utrophin fehérje mennyiségét a sarcolemmánál (Chaubourt E. és mtsai 1999). 

A „B“ promóter az UTRN gén 2. intronjában található, nem tartalmaz N-box-ot és ezért 

nem lehet szinaptikus faktorokkal indukálni (Galvagni F. és mtsai 2000). Az utrophin 

upregulációja, mint génterápiás lehetőség, sokkal több előnnyel rendelkezik, mint a 

dystrophin fehérjén alapuló terápiás eljárások. Az utrophin molekula nem neo-antigén és 

ezért nem vált ki immunválaszt a betegben. Nincs semmilyen káros hatása annak, ha az 

egész szervezetben nagyobb mennyiségben expresszálódik az utrophin fehérje, az 

upregulációt követően. Elegendő két-háromszoros upregulálási állapot ahhoz, hogy a 

dystrophiás izomrostban terápiás hatást érjenek el. Ahhoz, hogy az „A” promóter alapú 

utrophin terápiás eljárást alkalmazhassák, még számos vizsgálatra van szükség, amellyel 

a megfelelő tényezőket kiválasszák az optimális upregulációs folyamatokhoz. 

 

Antisense-indukálta exon átugrás 

A relatíve enyhébb fenotípusú BMD allélikus forma előfordulása, amelyet a leolvasási 

keretet épen hagyó néhány nagy deléció vagy enyhébb következményű nonsense mutáció 

okozhat, lehetőséget nyújtott egy új génterápiás eljárásra. Ennek lényege, hogy a 

súlyosabb DMD fenotípusú betegek esetében az ún. exon-átugró (exon-skipping) 

módszer alkalmazásával az enyhébb fenotípust eredményező BMD fenotípust alakítsák 

ki. A pre-mRNS splicing alatt történik az exon átugrás, amellyel megnöveljük a DMD 

fenotípust előidéző deléció méretét (pl. egy exonnal nagyobb deléciót idézünk elő) és 

ezzel egy BMD fenotípusnak megfelelő deléciót hozunk létre (Sherratt TG. és mtsai 

1993; Nicholson LV. 1993; Shiga N. és mtsai 1997; Ginjaar IB. és mtsai 2000). Nagyobb 

deléció kialakítása a természetben is sokszor előforduló folyamat, pl. néhány BMD beteg 

olyan mutációval rendelkezik, amely elméletileg DMD fenotípust okozna. Ezekben az 

esetekben olyan mutációkat igazoltak, amelyek splice helyeket is érintettek és ezzel egy 

spontán exon ugrást eredményeztek. A végeredmény egy olyan pre-mRNS létrejötte, 

amely egy in-frame deléciót tartalmaz, ez viszont funkcióképes dystrophin fehérje 
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szintézisét eredményezi (Sherratt TG. és mtsai 1993; Nicholson LV. 1993). Hasonló 

splicing anomáliákat találtak a csoportokban rendeződő revertans (visszaalakult), 

dystrophin tartalmazó izomrostokban is (Fanin M. és mtsai 1995; Lu QL. és mtsai 2000). 

A kérdés az volt, hogyan lehet ezt a természetben megfigyelt exon-átugrási folyamatot 

mesterségesen, ún. idegen eredetű oligonukleotiddal elérni. Az egyik lehetséges választ 

egy japán DMD beteg esete adta, akinek 52 bp méretű, leolvasási keretet megszakító 

deléciója volt a 19. exonban és ez a teljes exon hiányát eredményezte (exon átugrás 

történt). Ez a szekvencia egy exon felismerő helyet (ERS) és egy exon splicing enhancer 

elemet (ESE) is tartalmazott, amely az exon megfelelő splicing folyamatához szükséges 

(Tanaka K. és mtsai 1994; Cartegni L. és mtsai 2002). Kísérletesen létre hoztak egy olyan 

kis antisense oligodezoxyribonukleotid (ODN) szekvenciát, amelyet sikeresen 

alkalmaztak az ERS szekvencia blokkolására és ezzel a dystrophin gén 19. exonjának 

átugrását idézték elő vizsgált lymphoblast sejtvonalban (Pramono Z. és mtsai 1996). 

Másik kísérletben humán DMD izomsejt vonalon végzett kísérletben olyan speciális 

szintetikus antisense-oligonukleotid (AON) indukálta exon átugrást alkalmaztak, 

amellyel a 46. exont ugrották át és ezzel, az eredetileg csak a 45. exon deléciót tartalmazó 

sejtekben, a deléció mérete a 45-46. exonokra terjedt ki. Önmagában a 45. exon deléciója 

a súlyosabb DMD fenotípust eredményezi, míg a 45. és 46. exon deléciója az enyhébb 

BMD fenotípust hozza létre. Az alkalmazott AON szekvencia az exonon belüli ESE 

szekvenciát ismeri fel és hozza létre vele komplementer kapcsolatot és ezzel a 46. exon 

átugrását indukálja. A vizsgálat során, az ily módon kezelt emberi izomsejt mintákban, a 

myotubulusok 75 %-ában ki tudták mutatni a dystrophin fehérjét (Aartsma-Rus A. és 

mtsai 2002). Más exonokat érintő deléciók esetén is lehet alkalmazni az exon átugrást, 

mint terápiás eljárást, de az egyes exonok „átugorhatósága” között lényeges különbségek 

vannak, így az AON terápia hatékonysága nem egyforma (van Deutekom JCT. és mtsai 

2003). Az exon ugrási technika terápiás alkalmazásának egyik hátránya, hogy deléció 

specifikus és az érintett személy deléciójának méretét pontosan ismerni kell, hogy 

megfelelő oligodezoxiribonukleotidot tudjanak tervezni. Előnye, hogy az AON 

szintetikus anyag, kis molekulasúlyú vegyület és az összes dystrophin izoforma 

szintézisét helyreállíthatja. Az eddigi eredmények alapján az AON terápiás technika 

jelenleg csak egy rövid ideig tartó hatással jellemezhető, de további paraméterek 
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beállításával optimalizálni lehet a hatékonyságot (van Deutekom JCT. és mtsai 2003; 

Bremmer-Bout M. és mtsai 2004 ). Jelenleg intenzíven kutatják a DMD betegekben 

előforduló további exon deléciók exon-átugrási stratégiáit. Természetesen minden egyes 

betegben a mutációt pontosan fel kell térképezni és arra a megfelelő AON kezelést -

egyénre szabottan- kell megtervezni (Aartsma-Rus A. 2005; 2006). Elmondható, hogy 

jelenleg ez a terápiás megközelítés tűnik a leghatékonyabbnak és a legmegbízhatóbbnak. 

Az in vitro szövettenyészeteken és az állatkísérletekben tapasztalt pozitív hatásokat 

követően, hamarosan megindulnak az első humán kipróbálások.  
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II. Célkitűzések 
 

Kutatási programom általános célkitűzése az volt, hogy olyan anyag- és költségkímélő 

molekuláris genetikai vizsgálati módszert vezessek be és optimalizáljak, amely a 

DMD/BMD betegség analízisére gyors és megbízható eredményt ad. Fontos, hogy a 

bevezetendő módszer minél gyorsabban és megbízhatóbban adjon eredményt a férfi 

DMD/BMD betegek mutációjának pontos elhelyezkedésére, valamint spektrumára, ill. a 

női hozzátartozók hordozósági státuszára vonatkozóan. Olyan módszer bevezetése volt a 

célom, amely korlátozott mennyiségű minta felhasználásával is megbízható eredményt 

ad, mivel gyakran csak kis mennyiségben áll rendelkezésünkre a beteg DNS mintája. A 

vizsgálati módszernek elsősorban DNS alapú analízisnek kell lennie, hogy elkerüljük az 

invazív vizsgálatok (izombiopszia) alkalmazását a betegekben. 

 

Kutatási programom tételes célkitűzései a következők voltak 

 

1. A DMD/BMD betegséggel érintett férfi betegek mutációs analízise, exon 

deléciók lokalizációja, mérete és gyakorisága a vizsgált magyar 

populációban. 

 

Az analízishez alkalmazott módszerek: 

• Multiplex PCR analízis 

• Southern blot analízis, radioaktívan jelzett cDNS próbával 

történő hibridizálással 

• MLPA technika 

• Fehérje analízis  

 

2. Hordozóság szűrés a betegséggel érintett családok női hozzátartozóiban 

 

Az analízishez alkalmazott módszerek: 

• Southern blot analízis, radioaktívan jelzett cDNS próbával 

történő hibridizálással 
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• MLPA technika 

• Fehérje analízis  

 

3. Prenatális vizsgálatok az érintett családokban 

Az analízishez alkalmazott módszerek: 

• Multiplex PCR analízis 

• Southern blot analízis, radioaktívan jelzett cDNS próbával 

történő hibridizálással 

• MLPA technika 
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Univerzális primer 

 

Hibridizációs szekvencia 

Univerzális primer szekvencia Y 

Hibridizációs szekvencia 

Köztes szekvencia  

Univerzális primer szekvencia X a.  

b.  
A minta DNS-hez hozzáadjuk az MLPA 
próbákat, és hibridizáltatjuk a minta DNS-
sel 65 C°-on 16 órán keresztül. 3’3’   

„A”exon„A”exon   „B” exon„B” exon   
Minta DNSMinta DNS   3’3’   5’5’   

XX   
3’3’   

YY   5’5’   
5’5’   YY   

XX   

Minden egyes MLPA próba két része 
úgy kötődik a célszekvenciához (a minta 
DNS valamelyik exonjához), hogy a 
próba két része pontosan egymás mellett 
helyezkedik el 

A ligációs reakció 54 Cº- on 15 percig tart, amely során egy hőstabil ligáz enzim 
az MLPA próbák két részét összekapcsolja. 

A PCR reakcióhoz az összes MLPA próbához egy univerzális primer párt 
használunk. Az univerzális primer pár egyike fluoreszcens festékkel (FAM) jelölt, 
amely a PCR termékbe is beépül. A PCR reakció termékeit méret szerint kapilláris 
elektrophorézissel választjuk szét AB3130 készülékkel. A termékek 130-490 bp méret 
tartományban detektálhatóak. 

3’3’   

Minta DNSMinta DNS   3’3’   5’5’   

XX   
3’3’   

YY   5’5’   
5’5’   
YY   

XX   

„A”exon„A”exon   „B” exon„B” exon   

Univerzális primer (fluoreszcens 
festékkel jelölt) 

Univerzális primer c. 
Univerzális primer (fluoreszcens 
festékkel jelölt) 

Univerzális primer 

7. ábra. 
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a. MLPA analízis kivitelezése  

DNS denaturálás és hibridizálás az MLPA próbákkal 

• A DNS mintákat TE oldattal hígítottam 100 ng/µl koncentrációra, és ebből 5 µl 

használtam a reakciókhoz (2 db reakció elegyet mértem össze mintánként és ezzel 

2x40 exon vizsgálatára van lehetőség) 

• 98 C°-on 5 percig denaturáltam a higított DNS mintánkat, majd lehűtöttem a mintákat 

25 C°-ra 

• 1,5 µl próba mixet (1-4 fmol minden egyes próbából TE oldatban oldva) és 1,5 µl 

puffert (1,5 M KCl, 300 mM Tris-HCl pH 8.5, 1 mM EDTA), óvatosan 

szuszpendáltam 

• 95 C°-on 1 percig inkubáltam (denaturálás) 

• 65 C°-on 16 óra inkubálás (próba és minta DNS hibridizációja) 

Ligációs reakció 

• A PCR készüléket lehűtöttem 54 C°- ra és ezen a hőmérsékleten hozzáadtam 32 µl 

ligáz mixet (2,6 mM MgCl2, 5 mM Tris-HCl pH 8,5, 0,013 % nem ionos detergens, 

0,2 mM NAD, 1 U ligáz hőstabil enzim) 

• A ligációs reakció 54 C°-on15 percig tart 

• A ligálást követi a termék amplifikálása, minden egyes exonra az univerzális primer 

párokat felhasználva. 

PCR reakció 

Összemértem 4 µl PCR puffer majd hozzáadtam 26 µl desztillált vizet és 10 µl ligációs 

terméket  

Hozzáadtam 10 µl PCR reakció mixet (10 pmol PCR primerek, 2,5nmol dNTP mix, 2,5 

U Taq polimeráz) 

PCR körülmények 

60 C°  2 perc 

95 C°  30 másodperc 

60 C°  30 másodperc  35 x 

72 C°  1 perc 

72 C°  20 perc 
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A PCR termék detektálása kapilláris elektroforézissel (ABI 3130) történik. Futási 

paraméterek: 3 µl PCR termék + 0,3 µl belső méret marker (szintén FAM festékkel 

jelölve) + 9 µl formamid; a reakcióelegyet inkubáltam 94C°-on 2 percig, majd 4C°-on 5 

percig. Futási hőmérséklet 60C°, előfutási feszültség 15 kV, előfutási idő 180 másodperc, 

injektálási feszültség 3,0 kV, injektálási idő 20 másodperc, futási feszültség 15 kV, futási 

idő 40 perc. A termékek 130 bp és 490 bp közötti mérettartományban detektálhatóak, az 

egyes exonok közötti távolság 8-10 bp különbség. Az analízis egyik kritikus pontja, hogy 

az exonok közötti kicsi távolság miatt nagyon fontos, hogy az elektroforézis során minél 

kisebb legyen a háttérzaj.  

A belső méret markerek hossza alapján történik az egyes exonok azonosítása. Ezen felül, 

a kit ún. kontroll fragmentumokat is tartalmaz, amelyek egyéb lókuszon elhelyezkedő 

szekvenciák és az adatok normalizációját szolgálja a kiértékelés során.  

 

b. MLPA analízis adatainak kiértékelése 

Az MLPA analízis során kapott adatokat normalizáltam, mert csak így küszöbölhettem ki 

azokat a hibákat, amelyeket a kísérlet összemérésekor esetleg keletkeztek; ezek az ún. 

nem biológiai eredetű szisztémás különbségek (pipettázási hiba, DNS koncentráció nem 

pontos meghatározása, hígítási hibák, PCR és ligálási hibák). Az adatok normalizálása 

után, a kapott különbségek már a vizsgált biológia minták között ténylegesen meglévő 

eltérésekből adódnak (pl. adott exonból egy kópia vagy két kópia közötti különbség), 

amely jól mérhető matematikai értékként azonosítható. Többféle lehetőség van az adatok 

normalizálására, de a fő követelmény a normalizálásban, hogy a biológia különbségek jól 

megjelenjenek, viszont a nem biológiai eredetű különbségek minimalizálódjanak. 

Második kritérium, hogy legyen egy állandó érték a mintán belül; ilyen érték lehet az 

összes csúcs területének értéke (globalizációs érték) vagy számos, kontrollként 

alkalmazott egyéb gén nem változó értékei. 

• MLPA globalizációs normalizáció  

Ezt a fajta normalizációs technikát azokban az esetekben tudtam megbízhatóan 

alkalmazni, ahol a minták csak kis számú exon deléciót tartalmaznak. A normalizációs 

számításnál az egyes exonokra kapott csúcsértéket elosztjuk az összes exonra kapott 
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csúcsok magasságának összegével. Ezt a normalizációs számítást mind a vizsgált 

mintánál, mind pedig a negatív kontroll mintánál elvégeztem és az így kapott adatokat 

egymással összevetettem (ismeretlen minta adatait a külső kontroll minta adataival). Az 

adatok ellenőrzésével következtetni lehet a különböző hibákra: (I.) az alacsony csúcs 

értékek mind az MLPA termékeknél, mind a méret markernél injektálási hibára 

utalhatnak, (II.) ha az MLPA termékek csúcsa alacsony, de primer csúcs magas, az a PCR 

reakció hibájára utalhat, (III.) ha magas MLPA kontroll csúcsokat tapasztalunk (64, 70, 

76, 82 bp) és alacsony MLPA termék csúcsot, akkor a DNS mennyisége nem elegendő a 

vizsgálathoz, vagy a ligációs reakció nem volt tökéletes. A normalizációs számítás során 

a DMD/BMD beteg férfiakban a delécióval érintett exonok helyén nem detektáltam 

csúcsot (a csúcs értéke 0). A hordozó női családtagokban az egyik dystrophin gén 

bizonyos exonjait érintő  deléció következtében az adott exonnál a csúcs értéke 35-55 %-

kal csökkenhet, míg duplikáció esetében a csúcs értéke 35-55 % növekszik a normál 

csúcs értékhez képest.  

• MLPA normalizáció gén-belső kontroll értékre 

A DMD/BMD MLPA próbaelegy oldat tartalmaz olyan próbákat is, amelyek nem a 

dystrophin gén egy-egy exonjára specifikusak, hanem vagy az X-kromoszóma más 

génjének valamely exonjára, vagy más kromoszómán található génre specifikusak. Ezek 

a próbák az ún. belső kontrollok, amelyekre jellemző, hogy mind a DMD/BMD 

betegséggel érintett személyekben, mind pedig a külső kontroll mintában azonos értéket 

adnak. Ezért a normalizáció során úgy használhattam ezeket, mint állandó értékeket. A 

normalizálásnál az egyes exonra kapott csúcs alatti területet elosztottam a belső 

kontrollra kapott csúcs alatti területek átlagával, az így kapott értékeket hasonlítottam 

össze a vizsgált mintánkban és a külső negatív kontrollunkban. A végeredményként egy 

arányszámot kaptam, amely megmutatja a mintánk és a külső kontroll közötti viszonyt. 

Hordozóság vizsgálatakor a deléciós esemény következményeként a 1:2 (0,5), míg 

duplikáció esetében 3:2 (1,5) arányt kaptam a vizsgált mintában a külső kontroll mintára 

vonatkoztatva. 

 

 

 



III. Módszerek 

 60 

III.  3. 11. Fehérje analízis 

A fehérje analízishez a beteg érintett izomszövetéből a sebész izommintát vesz 

(izombiopszia), amelyet a feldolgozásig folyékony nitrogénben fagyasztva tároltam. Az 

izomrostokból 6 µm-es sorozat-keresztmetszeteket készítettem és ezeken standard 

hisztokémiai festéseket végeztem. Immunhisztokémiai vizsgálatokhoz 10 µm vastagságú 

kriosztát sorozatmetszeteket készítettem, amelyeket zselatinizált tárgylemezen egy percig 

acetonnal fixáltam. A következő proteinek elleni ellenanyagokat használtam: α-, β-, γ- és 

δ-sarcoglycan (NCL-α-SARC, NCL-β-SARC, NCL-γ-SARC, NCL-δ-SARC), spektrin 

(NCL-SPEC1), dysferlin (NCL-Hamlet Ham17b6) és dystrophin (NCL-DYS1, 2, 3) 

(mindegyik ellenanyag Novocastra, Newcastle upon Tyne, UK), az α-dystroglycan 

ellenanyag (Clone VIA4-1: Upstate Biotechnology, Lake Placid, New York, USA,) a 

merozin (MAB 1922: Chemicon, Temecula, Kanada) és a caveolin-3 (Clone 26: 

transduction Laboratories, Lexington, Kentucky, USA) készítmények, az előállítók által 

javasolt kondíciókkal. A primer ellenanyagokkal történt inkubációt szekunder 

ellenanyagok inkubációja követte anti-egér-IgG-vel (Amersham: Pharmacia Biotech, 

Uppsala, Svédország) és streptavidinhez kötött fluoreszcens Cy3 vegyülettel (Dianova: 

Hamburg, Németország). A metszetek kiértékelése fluoreszcens konfokális 

mikroszkóppal (Leica Aristoplane) történt. 

A Western blot vizsgálat során egyenlő mennyiségű izomprotein-homogenátumot (20 µg) 

szeparáltam 10 %-os poliakrilamid/SDS gélen. A gélre felvitt fehérje mennyiségét BCA 

protein-kit (Sigma-Aldrich, Németország) segítségével határoztam meg. Az 

elektroforézis paraméterei a következők voltak:  állandó 35 mA áramerősség mellett, a 

rendszert 18 C° kell tartani (folyamatos hűtés). A felső puffer oldathoz 10mM 2-

merkaptoetanolt adtam. A gélről a fehérjét PVDF (Sigma-Aldrich, Németország) 

membránra blottoltam, amelynek hatékonysága az áramerőségtől és hőmérséklettől függ 

ezért 35 V feszültséget  alkalmaztam és egész éjszakás transzfert. A blotot a fent leírt 

monoklonális dystrophin ellenanyaggal 1:25 hígításban inkubáltam, ezután 

tormaperoxidázhoz (HRP) kötött egér-IgG ellen termelt szekunder ellenanyaggal, 1:1250 

hígításban (Dako, Glostrup, Dánia) inkubáltam. Az így megjelölt blotot ezután Re-Blot 

Plus Western blot recycling kit (Chemicon, Temecula, Kalifornia, UK) segítségével 

megtisztítottam, majd a membránra átvitt fehérje mennyiségének meghatározásához 
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ismét inkubáció következett aktin elleni ellenanyaggal (JLA20), 1:100 hígításban 

(Developmental Studies Hybridoma bank at the University of Iowa, USA). A blot 

detektálásához ECL kitet (Amersham, Pharmacia Biotech, Uppsala, Svédország) 

használtam. A Western blotot autoradiográfiával jelenítettem meg Kodak Xomat filmen. 

 

III. 3. 12. Az izomdystrophiás betegek vizsgálatának menete 

A laboratóriumunkban a neurológusok által izomdystrophiával diagnosztizált betegek 

vérmintájából DNS-t izoláltam. Számos esetben a klinikus nem tudta besorolni az 

izomdystrophia típusát, ezért az első vizsgálat, amelyet el kell végeznem, a 

Duchenne/Becker izomdystrophia igazolása vagy kizárása volt. A klinikai leírásban az 

emelkedett szérum CK szint utalhat a DMD/BMD betegségre, további tünetek a vádli 

pseudohypertrophia, valamint az alsó végtagok érintettsége. A tünetek kezdete a DMD 

betegeknél 2-4 éves korban jelentkeznek először, járási problémákkal, gyakori eleséssel 

és lépcsőzési nehézséggel. A BMD betegség tünetei sokkal később 15 éves korban 

kezdődhetnek és betegség súlyossága igen változatos lehet (izomfájdalom, izomgörcsök, 

járászavar). Pozitív eredmény esetében  a fenotípus prognózisára csak abban az esetben 

vállalkoztam, ha a teljes dystrophin gént érintő molekuláris genetikai analízissel 

igazoltam a deléciót vagy duplikációt és ezek pontos méretét is megtudtam adni.  

• Az első analízis a multiplex PCR reakció, amellyel 2 x 9 exon együttes vizsgálatát 

tudjuk elvégezni. Ez a vizsgálati módszer egy gyors analízis, amellyel kiszűrhetjük a 

gyakori mutációkat, bizonyos esetekben a deléciós határokat is meg tudjuk adni.  

• Azokban az esetekben, ahol nem találtam deléciót a multiplex PCR reakcióval, 

valamint azokban, ahol a pontos deléciós határt nem tudtam a multiplex PCR 

reakcióval meghatározni, további vizsgálat volt szükséges. A következő lehetséges 

vizsgálati módszer az MLPA analízis, amellyel az egész dystrophin gént fel tudtam 

térképezni (79 exon) két reakció elegy alkalmazásával.  

• Ha az MLPA reakcióval sem mutattam ki deléciót, akkor a továbbiakban fehérje 

vizsgálatra volt szükség. A DMD/BMD betegséggel érintett személyek 30-35 %-ában 

pontmutáció okozza a betegséget, amelyet csak fehérje analízissel lehet igazolni. Az 

immunhisztokémiai valamint Western blot analízisek a dystrophinopathiát 

bizonyítják vagy kizárják. A szekvenálás, mint klasszikus pontmutációt detektáló 
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analízis a dystrophin gén esetében rutinszerűen nem járható út, a gén mérete miatt. Az 

MLPA módszerrel pedig csak azok a pontmutációk detektálhatóak, amelyek azon a 

szekvencia szakaszon helyezkednek el, amelyen az MLPA próba hibridizál a minta 

DNS-hez. 

• Ha a dystrophin fehérje immunhisztokémiai és fehérje analízise is kizárta a 

DMD/BMD betegség lehetőségét a vizsgált betegben, további fehérje vizsgálatokat 

kell végezni, hogy a különböző végtagövi izomdystrophiás betegségeket is 

vizsgálhassuk, amelyek gyakran hasonló klinikai tüneteket eredményezhetnek, mint a 

DMD/BMD betegség. Gyakori diagnosztikai hiba, hogy a manifesztálódó 

DMD/BMD hordozó nőknél csak  valamelyik végtagövi izomdystrophia lehetőségére 

gondol a neurológus. A leggyakoribb hibás diagnózis a sarcoglycanopathia 

betegségcsoport valamelyik típusával érintett személyek esetében adódik, mert a 

klinikai tünetek nagyon hasonlítanak a DMD/BMD betegségre jellemző tünetekre (4. 

táblázat). Szinte kizárt pontos differenciál-diagnózist adni kizárólag csak a klinikai 

kórképek alapján, ezért fontos a fent leírt lépések alapján elvégezni molekuláris 

genetikai vizsgálatokat, amelyek segítségével pontos diagnózis adható. 
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Betegség 
neve 

Gén 
lokalizáció 

Gén és a 
fehérje neve 

Tünetek 
kezdete 

CK szint Jellemző klinikai 
tünet 

LGMD 1A 5q31.2 TTID, 
myotilin 

20-40 
évesen 

normál-10 x 
nagyobb 

dysarthria  

LGMD 1B 1q22 LMNA, 
lamin A/C 

<10 éves  normál-20 x 
nagyobb 

kontraktúrák  

LGMD 1C 3p25.3 CAV3, 
caveolin 3 

<10 éves 2 – 25 x 
nagyobb 

vádli hypertrophia, 
izom gyengeség, 
pozitív Gowers jel 

LGMD 1D 7q ? 15-50 
évesen 

normál-4 x 
nagyobb 

cardiomyopathia 

LGMD 1 E 6q22 ? 30-50 
évesen 

normál-10 x 
nagyobb 

cardiomyopathia 

LGMD 1F 7q31.1 nincs 
OMIM adat 

? ? ? 

LGMD 1F 4p21 nincs 
OMIM adat 

? ? ? 

LGMD 2A 15q15.2 CAPN3, 
calpain-3 

5-40 
évesen 

normál-50x 
nagyobb 

izomgyengeség 
medenceöv 
izomzatánál 

LGMD 2B 2p13.2 DYSF, 
dysferlin 

10-30 
éves 

10-150 x 
nagyobb 

alsó lábizomzat 
gyengeség,  

LGMD 2C 13q12 SGCG, 
sarcoglycan 
gamma 

3-20 
évesen 

5-120 x 
nagyobb 

DMD-szerű tünetek 

LGMD 2D 17q21.33 SGCA, 
sarcoglycan 
alfa  

3-20 
évesen 

5-120 x 
nagyobb 

DMD-szerű tünetek 

LGMD 2E 4q11 SGCB, 
sarcoglycan 
béta 

3-20 
évesen 

5-120 x 
nagyobb 

DMD szerű tünetek 

LGMD 2F 5q33.3 SGCD, 
sarcoglycan 
delta 

3-20 
évesen 

5-120 x 
nagyobb 

DMD-szerű tünetek 

LGMD 2G 17q12 TCAP, titin 
cap 
(telothonin) 

2-15 
évesen 

2-30 x 
nagyobb 

járási, futási, 
lépcsőzési 
nehézségek,  
brazil populációban 
fordul elő 

LGMD 2H 9q33.1 TRIM32, 
tripartite 
motívumot 
tartalmazó 
fehérje 32 

15-30 
évesen 

normál-20x 
nagyobb 

elesések és 
nehézségek a 
felállásban 
Hutterit 
populációban fordul 
elő 
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Betegség 
neve 

Gén 
lokalizáció 

Gén és a 
fehérje neve 

Tünetek 
kezdete 

CK szint Jellemző klinikai 
tünet 

      
LGMD 2I 19q13.32 FKRP, 

fukutin-rel. 
protein 

1-40 
évesen 

5-40x 
nagyobb 

vádli hypertrophia, 
légzési problémák 
 
 

LGMD 2J 2q24.3-31 TTN, titin 5-20 
évesen 

normál-2x 
nagyobb 

Finn populációban 
írták le 

 

4. táblázat. A végtagövi izomdystrophiás betegségek csoportosítása. 
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III. Módszerek 
 

III. 1. Betegek mintái, módszerek 

A deléció analízishez használt vérmintákat az ország számos pontjáról neurológusok, 

gyermekgyógyászok ill. genetikai tanácsadó orvosok küldik a laboratóriumunkba. A vér 

lymphocitából izolált DNS-t -20 C°- on tároljuk, olyan regiszter rendszert alkalmazva, 

amellyel az egyes minták kikeresése egyszerű, ugyanakkor a betegek személyes adatai 

védve vannak.  

A DMD/BMD betegség deléciós analízisekor a vizsgált DNS minta mellett mindig 

elvégeztem párhuzamosan egy ismert mutációval rendelkező beteg (pozitív kontroll), 

valamint egy normál, negatív kontroll (izomdystrophiával nem érintett egyén) mutációs 

analízisét is. A multiplex PCR analízishez ABI 2700 PCR-(Applied Biosystem, USA), a 

DNS koncentráció méréshez Nanodrop készüléket használtam (Nanodrop Technology 

ND-1000, USA). A PCR termékek méret szerinti szétválasztását agaróz gél-

elektroforézis technikával végeztem, amelyhez tápegységet (Bio-Rad Scientific Consort 

Microcomputer Electrophoresis Power Supply) és Bio-Rad futtató kádat (Bio-Rad DNA 

Sub-CellTM) használtam. Ha a mutáció pontos kiterjedését nem tudtam a multiplex PCR 

reakcióval meghatározni, akkor további vizsgálatokat kellett elvégeznem. Kezdetben az 

egyetlen lehetőség a cDNS analízis volt, de az új MLPA technika bevezetésével bővült az 

alkalmazható molekuláris módszerek száma. A cDNS analízis alkalmazásakor, első 

lépésként, az előkészített mintákat agaróz gélen futtattam meg, majd a futtatás végén 

összeállítottam a Southern blot piramist. Az általam alkalmazott Southern blot technika 

kapilláris elven alapul, így csak megfelelő üvegeszközökre volt szükség. A 32P-dCTP 

radioaktívan jelzett cDNS próbával történő hibridizálást az előírások szerint kialakított 

izotóp laboratóriumban végeztem (C szintbe sorolt, a 16/2000. (VI.8) EÜM. 2. sz. 

melléklete alapján), a hibridizálás munkalépést a speciálisan erre folyamatra kialakított 

kamrában (Techne Hybridiser HB-1D, USA) hibridizáló elegyben végeztem 16h-án 

keresztül, 65°C-on. A radioaktívan jelölt minták kiértékelését a hibridizálás után 

közvetlenül a Packard Instant Imager készülékkel analizáltam, és ezt követte a Kodak 

Xomat film használatával az 5 napos – 100 C°-on történő exponálás. Az MLPA 

analízishez a ABI 2700 PCR készüléket használtam, ezzel végeztem a ligálási és a PCR 
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reakciót is, a PCR termék méret szerinti szétválasztásához ABI 3110 négy-kapillárisos 

automata szekvenáló készüléket használtam. A szekvenáló készülék által megadott 

adatok kiértékelését a REX- Visual Basic alapú MLPA Excel programmal (MRC 

Holland) végeztem. 

 

III. 2. Vegyszerek

DNS izoláláshoz használt oldatok 

Kernlysis puffer 

400 mM NaCl 

10 mM  Tris-HCL 

2 mM  EDTA 

A kész oldatot 0,2 µm átmérőjű 

sterilszűrőn átszűrve 

70% etilalkohol 

TE puffer 

10 mM  Tris 

1 mM   EDTA 

pH: 8,0 

Vérlízis puffer 

155 mM NH4Cl 

10 mM  KHCO3 

1 mm  EDTA 

6M NaCl oldat 

1M NaCl  

6M NaCl 

Pronase E (Protease P-6911 Sigma) 

Pronase E 20mg/ml 

37°C-on 1 óra aktiválás 

Southern blothoz és hibridizáláshoz 

használt oldatok 

 

Denaturáló oldat 

1.5 M NaCl 

0.5 M NaOH 

Alkalikus oldat 

0.4 N NaOH oldat  

Hibridizáló oldat Na-foszfát 

7%  SDS  

1 mM  EDTA  

0,5 M  Na-foszfát (pH 7,2) 

1 M Na-foszfát oldat 

0,2 térf.  NaH2PO4xH2O 

0,8 térf. Na2HPO4x2H2O 

pH: 7.2 

Membrán mosó oldatok 

I.  2 x SSC/ 0,1 % SDS 

II.  1 x SSC/ 0,1 % SDS 

III.  0,3 x SSC/ 0,1 % SDS 

Neutralizáló oldat 

NaCl   1,5 M    

TRIS  0,5 M 

Próba leoldó puffer 

0,1 x   SSC 

0, 1 %  SDS 
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Membrán öblítő oldat (blottolás után) 

2 x   SSC 

0.2 M   Tris (pH 7,2) 

Sephadex G-50 oszlop 

8g   sephadex 

100 ml  TE-4 puffer 

Stop mix 

2 %  Blue dextran 

0,2 %  Fenol red 

25 mM  EDTA 

TE-4 puffer 

10 mM  Tris 

0,1 mM  EDTA 

10 x SSC 

1,5 M   NaCl 

0,15 M  Trinátrium-citrát 

pH: 7,0 

Plazmid izoláláshoz használt oldatok 

LB táptalaj  

Trypton(sigma)  10g 

Yeast konc.   5g 

NaCl    10g 

1000 ml-re kiegésziteni deszt vízzel (pH 

7,5) 

Alkalikus oldat (plazmid izolálás) 

10 N NaOH   

20 % SDS  

GET puffer (plazmid izoláláshoz) 

50 mM  glukóz 

25 mM  TRIS (pH 8,0) 

10 mM  EDTA (pH 8,0) 

A gélelektroforézishez használt 

oldatok 

1 x TBE puffer  

0,089 M Tris-borát 

0,089 M bórsav 

0,002 M EDTA 

pH: 8,0 

1 X TAE puffer 

0,04 M  Tris-acetát 

0,001 M EDTA 

10 X SLM elektroforetikus festék 

40 %  szacharóz 

1%  SDS 

100 mM  Tris pH: 7,4 

100 mM  Br-fenolkék 

 

 

 

 

100 mM  EDTA  
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Felhasznált további vegyszerek 

 
Dezoxicitidin 5'-[ a -32P] trifoszfát; moláris aktivitás: 111 TBq/mmol (3000 Ci/mmol) 

(Izotóp Intézet Kft.) 

dNTP  mix: dGTP, dATP, dTTP , dCTP (mindegyik 100 mM) (Amersham Pharmacia GE 

Healthcare) 

Amersham Megaprime™ DNA Labeling System (primer solution, labelling buffer, 

nucleotide solutions,  reaction buffer, enzyme solution standard DNA, Carrier DNA)   

(Amersham Pharmacia GE Healthcare) 

Amersham Hybond™-XL nylon membrán (Amersham Pharmacia GE Healthcare) 

Etanol absz. - (Etilalkohol) (Reanal) 

HindIII; BglII restrikciós endonukleázok (Roche Hungária Kft) 

Salsa P34-P35 mix MLPA reakcióhoz (MRC-Holland, The Netherlands) 

AmpliTaq polimeráz enzim (multiplex PCR reakcióhoz) (Appied Biosystem) 

NucleoTrap kit (Macherey-Nagel GmBH, Germany) 

 

III. 3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek leírása 

III. 3. 1. DNS izolálás 

Genomiális DNS izolálás perifériás vér lymphocyta frakcióból. A DNS tisztítás három 

lépésből áll: 1. a sejtek lízise (vérlízis pufferrel) és a DNS szolubilizálása  (sejtmag lízis 

puffer; pronáz; 20% SDS oldattal) végeztem. Az endogén nukleázok működésének 

minimalizálása az emésztő pufferben lévő EDTA-val, valamint a tisztítás, amelyet a 

erőteljes proteolitikus hatással bíró pronáz enzim mellett a ionos detergens (SDS) 

denaturáló hatásával érhető el. A második lépés a szennyező fehérjék, RNS és egyéb 

makromolekulák eltávolítása 6M NaCl oldattal és 15 mp-ig tartó rázással (kisózási 

módszerrel). A harmadik lépés: további tisztítás és töményítés folyamata, amelyet 2 x 

térfogatú abszolút etanollal végeztem. Ennek hatására a DNS azonnal kicsapódik, majd a 

csapadékot 70 %-os alkohollal átmostam. A kicsapott és mosott DNS-t TE-4 pufferben, 

majd 65 C°-on 30 percig az endonukleázokat inaktiváltam. A izolált DNS-t -20 C°-on 

tároltam (Milles és mtsai 1988) .  
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III. 3. 2. DNS koncentráció mérés 

A DNS koncentráció meghatározását Nanodrop készülékkel végeztem. Minden minta 

koncentrációját háromszori ismételt méréssel határoztam meg és az átlagértékkel 

számoltam. A Nanodrop készülék használatával a tömény DNS mintából 2 µl DNS is 

elegendő volt a DNS koncentráció meghatározására. Ha a minta DNS a pipettázáskor túl 

töménynek bizonyult, akkor egy 5 x hígítás után mértem meg a DNS koncentrációt. 

Minden mintánál meghatároztam a DNS optikai denzitása mellett az esetleges szennyező 

fehérjék, valamint RNS optikai denzitását is. Csak azokat a mintákat használtam, ahol az 

OD260/OD280 érték magasabb volt 1,8-nál. 

 

III. 3. 3. cDNS próbák előállítása 

A hibridizáláshoz használt cDNS próbákat plazmid vektorokba beépítve tároltam 

glicerines E. coli baktérium törzsoldat formájában. A baktériumok szaporodásával 

lehetséges sokszorozni azokat a plazmidokat, amelyek a vizsgálathoz szükséges cDNS 

próbát tartalmazzák. 

A vizsgálathoz használt cDNS próbák: 

XJ10: detektált exonok: e1-e15  vektor: pBluescript inszertum 2,0 kb 

30-2: detektált exonok: e11-e20 vektor: pBluescribe inszertum 1,2 kb  

30-1: detektált exonok: e20-e31 vektor: pBluescribe inszertum 2,0 kb 

47-4: detektált exonok: e31-e47 vektor: pBluescript inszerum 2,5 kb 

7b8: detektált exonok: e44-e53 vektor: pKUN1 inszertum 1,37 kb 

63-1: detektált exonok: e53-e79 vektor: pBluescript  inszertum 6,10 kb 

 

Plazmid izolálás baktériumból 

A baktérium törzsoldatból 10 µl-t ampicillint tartalmazó (50 µg/ml) agar lemezre oltása, 

majd, tenyésztés éjszakán át 37C°-on. Egyetlen izolált telep átoltása tápfolyadékba (LB 

médium), amely tartalmazza a szelektív antibiotikumot (ampicillint), tenyésztés éjszakai 

rázatással 37 C° (mini preparátum). A szuszpendált telepek átoltása 48 ml antibiotikum 

(ampicillin) tartalmú médiumba és baktérium növesztése és plazmid amplifikáció éjszaka 

37 C°-on (midi preparátum). A baktérium csapadék felszuszpendálása GET lízis pufferrel 

és lizozim enzimmel (baktérium sejtfalát a benne lévő poliszacharidok lebontásával). A 
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kromoszómális DNS precipitálása  alkalikus oldattal, a ciklikus plazmid DNS gyors 

renaturálását 3 M Na-acetát (pH: 4,8) oldattal végeztem. A bakteriális kromoszómális 

DNS és fehérje SDS-sel kicsapódik és centrifugálással csapadék formájában 

eltávolítható. A plazmid DNS extrahálása azonos térfogatú fenol-kloroform-

izoamilalkohollal, majd 1 x térfogatú kloroform/izoamilalkohollal történik. A plazmid 

DNS precipitálása 1 x térfogatú izopropanollal végeztük. A csapadék mosása 70%-os 

etanollal, szárítása 37 C°-on, majd a DNS oldása TE-4 pufferben történik. Az RNS 

eltávolítására az oldatból RN-áz-A enzimmel történt emésztéssel végeztem és a 

megtisztított plazmid DNS oldatot -20 C°-on tároltam. 

Az inszertum (cDNS próba szekvencia) izolálása plazmidból 

A plazmidokba beépített inszertumot PCR reakcióval sokszorozzuk meg. 

1 µl  plazmid DNS 

5 µl  10 x dNTP  

5 µ   Thermopol puffer 

10 U   Taq polimeráz (10 U/µl) 

2µl  (20 pmol) T3 primer (5'd[ATTAACCCTCACTAAAGGGA]3') 

2µl (20 pmol) T7 primer (5'd[TAATACGACTCACTATAGGG]3) 

34 µl  desztillált víz 

∑ = 50 µl 

 

• 50 µl PCR termék futtatás 0,8 % agaróz gélen (TAE pufferban)  100 V- on 2-3 óra, 

méret markerrel λ/EcoRI-HindIII 

Agarózból kivágott inszertumok izolálása 

A DNS fragmentet kivágtam az agaróz gélből egy steril szikével, majd lemértem a 

kivágott géldarabokat és 3 x térfogategység NT1 puffert tettem rá. Továbbiakban az 

inszertum izolálását (NucleoTrap kit; Macherey-Nagel GmBH, Germany) inszertum 

izoláló kit leírása alapján végeztem. Végül a gélből kinyert inszertum DNS-t szilika gél 

oszlopon tisztítottam meg. 

 

III. 3. 4. Humán lymphocitákból nyert genomiális DNS emésztése  

Reakcióelegy:  6 µg DNS 
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   3 µl 10 x enzim puffer 

   I. reakció   II. reakció 

   HindIII 20 U (20 U/µl) BglII 20 U (10 U/µl) 

   deszt. víz   deszt. víz 

A reakció össztérfogata: 30 µl 

• Az emésztés 37 C°-on egy éjszakán át történő inkubálással.  

 

III. 3. 5. Agaróz gélelektroforézis 

• A genomiális DNS emésztése után, az ún. emésztés tesztelését 0,8 % agaróz gélen 

végeztem, A teljes  emésztést követően a mintákat blotgélre (0,7%) vittem fel. 

(Amennyiben az emésztés egyes minták esetében parciálisnak bizonyult, úgy újabb 

enzimadaggal emésztettem tovább néhány órán keresztül). A mintákhoz hozzáadtam 

2,7µl 10xSLM elektroforetikus festéket, méretmarkernek λ/HindIII-PstI használtam. 

 

III. 3. 6. Southern blot technika 

• Blot gél denaturációja, 2 x 20 perc (denaturáló oldat) 

• Blot gél renaturációja 1 x 40 perc (renaturációs oldat) 

• Blottolás Hybond XL membránra (Amersham Biosciences, USA) 

• Transzfer puffer 20 x SSC oldat, blottolás éjszakán keresztül; kapilláris transzfer 

• A blottolás után a membránt  „membrán öblítő“ oldatban semlegesítettem 

• A blottolt membrán UV fénnyel világítottam meg, vagy 80 C°-on szárítottam 45 

percig, így rögzítettem a DNS-t kovalens kötéssel a membránhoz. 

 

III. 3. 7. Hibridizálás 

Amersham megaprime Kit  32P-dCTP Megaprime módszer 

A módszer elve random priming technika (Feinberg AP. és mtsai 1983) 

• A kétszálú DNS próba és a random szekvenciájú nonamer primer együtt denaturálódik 

• A primer-templát komlpexben a primer kezdi meg a DNS szintézisét megfelelő 

reakciópuffer jelenlétében (labelling puffer: dATP, dTTP, dGTP, Tris/HCl-ben, pH: 

7,5; merkaptoetanol és MgCl2.jelenlétében, Megaprime kit, Amersham, USA) 
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• A komplex szubsztrátja a DNS polimeráz I. Klenow- fragmentuma, amelyet a 

reakcióelegyhez adott 32P-jelölt dCTP- t beépíti a DNS szintézis során 

• Újabb denaturációs lépés után a radioaktívan jelölt próba a hibridizációs reakcióban 

használható 

Reakcióelegy: 

  Próba  20 ng   

  Primer  4 µl   

  deszt. víz 18,4 µl  

A λ DNS-t [0,5 µl (10ng/µl)] külön jelöltem a próba jelöléssel párhuzamosan; a 

radioaktív λ DNS a membránon lévő λ méretmarkerral hibridizál.    

A reakcióelegyet forralással 5 percig denaturáltam, hűtés szobahőre. 

• Hozzáadjuk: Labelling puffer  8 µl 

   Klenow- polimeráz  1,6 µl 

• Centrifugálás után az izotóp hozzáadása: 2-3 µl (Izotóp Intézet Kft, dCTP-5-(alfa 32P) 

trifoszfát, 10MBq), inkubáció 37 C°- on 30 perc 

• A jelzett DNS szeparálása Sephadex G-50 oszlopon: 

A reakció leállítása 20 µl stopmix oldattal, majd a reakcióelegyet felvitele az oszlopra, 

eluálás Tris-EDTA oldattal. A kék fázis tartalmazza a radioaktívan jelölt próbát (blue 

dextran), a piros fázis a radioaktív hulladékot tartalmazza, amely nem épült be az 

inkubáció során (fenol red) 

• A radioaktívan jelölt próba és a hering sperma DNS denaturálása 5 percig forralással, 

majd jégre téve (a hering sperma DNS a próba aspecifikus kötődését akadályozza meg 

a membránon, kompetíció révén) 

• A végső lépésben az előhibridizáló oldatot le kell cserélni (30 perc, 65C°-on), majd 

inkubáció 65C°-on egy éjszakán keresztül üveghengerekben, állandó rotáció mellett  

• A nem kötődött radioaktív próba eltávolítására (65C°-on), növekvő erősségű 

oldatokkal: 

 

I. oldat: (2 x SSC / 0,1 % SDS) 2 x 20 perc 

II: oldat: (1 x SSC / 1 % SDS) 10-30 perc 



III. Módszerek 

 51 

III.oldat: (0,3 x SSC / 0,1 % SDS) szükség szerint, ha a radioaktív jel 

intenzitása >10 cps 

• Membrán öblítés 2 x SSC-ben, fóliába csomagolás és a további vizsgálatokat így 

végeztem 

• Packard Instant Imager készülékkel elvégeztem a fragmentumok radioaktív jeleinek 

gyors mérését; előzetes értékelés 

• Kodak XOMAT röntgen filmet helyeztem a membránra és kazettába téve exponáltam 

-100 C°-on 4-5 napig.  

 

III. 3. 8. Multiplex PCR reakció 

A DMD/BMD betegséggel érintett férfiakban a multiplex PCR analízise során 9-9 primer 

párral (forward és reverse) amplifikálunk 17 különböző exont, valamint az 

izomspecifikus promótert. A vizsgálatban kiválasztott exonok az ún. hot spot régióban 

helyezkednek el (major: e44-e52; minor: e2-e19, valamint az izomspecifikus promóter). 

Ezekben a régióban a leggyakoribbak a deléciós mutációs események a DMD/BMD 

betegség esetén. 

Exon Méret (bp) Forward primer Reverse primer 
45 547 aaacatggaacatccttgtggggac  cattcctattagatctgtcgccctac 
48 506 ttgaatacattggttaaatcccaacatg  cctgaataaagtcttccttaccacac 
19 459 gatggcaaaagtgttgagaaaaagtc ttctaccacatcccattttcttcca 
17 416 gactttcgatgttgagattactttccc  aagcttgagatgctctcacCTTTTCC 
51 388 gaaattggctctttagcttgtgtttc  ggagagtaaagtgattggtggaaaatc 
8 360 ggcctcattctcatgttctaattag  gtcctttacacactttacCTGTTGAG   
12 331 gatagtgggctttacttacatccttc gaaagcacgcaacataagatacacct 
44 268 cttgatccatatgcttttacctgca tccatcacccttcagaacctgatct 
4 196 ttgtcggtctctctgctggtcagtg caaagccctcactcaaacatgaagc 

 

Exon Méret (bp) Forward primer Reverse primer 

Pm 535 
GAAGATCtagacagtggataca
taacaaatgcatg ttctccgaaggtaattgcctcccagatctgagtcc 

3 410 tcatcc a tcatcttcggcagattaa caggcggtagagtatgccaaatgaaaatca 

43 357 
gaacatgtcaaagtcactggacttcat
gg atatatgtgttacctacCCTTGTCGGTCC 

50 271 caccaaatggattaagatgttcatgaat tctctctcacccagtcatcacttcatag 

13 238 
aataggagtacctgagatgtagcaga
aat  

ctgacCTTAAGTTGTTCTTCCAA
AGCAG 
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Exon Méret (bp) Forward primer Reverse primer 

6 202 
ccacatgtagGTCAAAAATG
TAATGAA 

gtctcagtaatcttcttacCTATGACTAT
GG 

47 181 
cgttgttgcatttgtctgtttcagTTA
C 

gtctaacCTTTATCCACTGGAGAT
TTG 

60 139 
AGGAGAAATTGCGCCT
CTGAAAGAGAACG 

CTGCAGAAGCTTCCATCTGGT
GTTCAGG 

52 113 
AATGCAGGATTTGGAA
CAGAGGCGTCC  

TTCGATCCGTAATGATTGTTCT
AGCCTC 

 

3. táblázat. Multiplex PCR reakcióhoz használt primer szekvenciák 

Chamberlain szerint (Chamberlain  JS. és mtsai 1988) és Beggs szerint (Beggs AH. és 

mtsai 1990). 

 

PCR reakcióelegy:     végkoncentráció 

5 x PCR puffer     1 x puffer 

DMSO       10 % 

25 mM dNTP (100 mM törzsoldatból)  1,5 mM 

BSA       170 ng/µl 

Primer (250 pmol//µl forward)   0,5 µM (9 x) 

Primer (250 pmol//µl reverse)    0,5 µM (9 x) 

Hozzáadtam 1µl tömény DNS mintát és 2,5 U AmplitTaq polimeráz enzimet (5U/µl, 

Applied Biosystem) 

A PCR reakció végtérfogata: 25 µl 

PCR program: 

Hot start  5 perc   95 C °   1 x 

Denaturáció  0,5 perc  94 C °   

Anelláció  0,5 perc  53 C °   25 x 

Elongáció  4 perc   65 C ° 

Végső elongáció 5 perc   65 C °   1 x  

 

PCR termék futtatása:  

3 % - os agaróz gélen:  2,5 % Nusieve agaróz 



III. Módszerek 

 53 

   0,5 % Seakem agaróz 

150 ml össztérfogat, 5 µl EtBr (10 mg/ml) 

A teljes mennyiségű PCR terméket megfutatjuk 2,5 µl elektroforetikus festék hozzáadása 

után (futtató puffer: TBE), futtatás időtartama 6 óra 100 V- on. Méret markernek 100 bp 

markert (Fermentas, USA) használunk (100 ng/µl). 

 

III. 3. 9. cDNS próbával történő kvantitatív analízis 

Restrikciós endonukleáz enzimmel HindIII és BglII emésztettem 8 µg genomiális DNS-t 

egy éjszakán át. A mintákat 0.7% gélen szeparáltam, 40V feszültségen, 18 órán keresztül. 

Kapilláris elven alapuló Southern blotot végeztem egy éjszakán át. Radioaktívan jelölt 

cDNS próbával történő hibridizálást végeztem A jel intenzitás mérését Packard Instant 

Imager készülékkel végeztem, valamint 4-5 napig -100 C°-on exponáltam Kodak Xomat 

filmre.  

A feltételezett hordozó női hozzátartozó vizsgálatát megelőzi a DMD/BMD betegséggel 

érintett férfi hozzátartozó molekuláris genetikai vizsgálata. Ha férfi betegnél igazoltam a 

gyakori deléciót vagy duplikációt a dystrophin génben, akkor végeztem el a hordozósági 

vizsgálatot cDNS próbával  a dystrophin gén azon szakaszán, ahol a mutációt 

megtaláltam (Bakker E. és mtsai 1989). A kvantitatív Southern blot analízishez használt 

cDNS próbákat úgy konstruálták, hogy azok a dystrophin gén adott szakaszainak 

detektálására legyenek alkalmasak. Ilyen módon, a teljes dystrophin gén vizsgálatához 

hat cDNS próbára van szűkség (XJ10 próba: detektált exonok 1-15, 7b8 próba: 

detektált exonok 44-53, 30.1 próba: detektált exonok 20-31, 30.2 próba: detektált 

exonok 11-20, 47.4 próba: detektált exonok 31-47, 63.1 próba: detektált exonok 53-79) 

(Abbs SY. és mtsai 1989). A hordozósági vizsgálat során, az egyes exonok radioaktív jel 

intenzitását mértem és viszonyítottam a kontroll minta jel intenzitásához. Minden egyes 

sáv (exon) jel intenzitását lemértem Packard Instant Imager elektronikus radiográffal, a 

háttér érteket levontam, majd kiszámoltam egy arányszámot (R) az adott sávra (exonra): 

a kontroll mintánál mért jel intenzitást (két dystrophin kópia) osztottam a vizsgált minták 

jel intenzitásával. Ha az R értéke 2:2, akkor az adott exonra nézve a vizsgált mintánk nem 

hordozó, ha az R értéke 2:1 akkor hordozóságot mutattam ki, amely deléció 
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következménye, továbbá ha az R értéke 2:3 akkor duplikáció következményeként 

igazoltam a hordozóságot (den-Dunnen JT. és mtsai 1989). 

 

III. 3. 10. Multiplex Ligáció-függő Próba Amplifikálási analízis (MLPA)  

Az MLPA módszerrel egyszerre tudtam vizsgálni a teljes dystrophin gént (79 exon), 

ezzel lehetőségem van a DMD/BMD betegek gyors és pontos molekuláris genetikai 

vizsgálatára. A teljes körű dystrophin analízis tartalmazza a deléciók pontos 

feltérképezését, duplikációk kimutatását, bizonyos pontmutációk detektálását, valamint a 

női hozzátartozók hordozósági vizsgálatát is, kvantitatív kiértékelés alapján (Lai K. és 

mtsai 2006; Schouten JP. és mtsai 2002; Sellner LN. és mtsai 2004; Lalic T. 2005; 

Schwartz M. és mtsai 2004)). Az MLPA analízissel csak azokat a pontmutációkat lehet 

kiszűrni, amelyek az MLPA próba bekötésének helyén helyezkednek el; ez 

értelemszerűen ritkán detektálható. A pontmutációs esetek általános szűrése a minta DNS 

szekvenálásával lehetséges, azonban ez rendkívül anyag-, idő- és költségigényes, így 

rutin diagnosztikára nem alkalmazható eljárás.  

7. ábra. a.) Minden MLPA próba két oligonukleotidból áll: egy szintetikus (50-60 bp), 

valamint egy M13 fág eredetű egyszálú DNS szakaszból (60-450 bp). Minden próba 

tartalmaz egy-egy célszekvencia specifikus szakaszt, amely a megfelelő hibridizálást 

követően ligálás során összekapcsolható. A próbák másik végén egy-egy univerzális PCR 

primer szekvencia helyezkedik el (19 bp). Az M13 fág eredetű próba ezeken felül egy 

köztes szekvenciát is tartalmaz, amelynek mérete különböző az egyes próbák esetében, 

lehetővé téve a későbbi elektroforetikus elválasztást. 

b.) Az MLPA próba mix keverék (dystrophin esetében 2x40 próbapár) a denaturált 

genomiális DNS szekvenciával hibridizál (65 C°-on 16 óra), a próbapárok két része 

pontosan egymás mellett helyezkedik el. Az ezt követő ligálás során a helyesen 

hibridizált párokat egy hőstabil ligáz enzim kapcsolja össze. A keletkező termékek 

mennyisége egyenesen arányos a mintában lévő célszekvencia kópiaszámával. 

c.) A keletkezett ligációs terméket PCR reakcióval amplifikáltam az univerzális primerek 

segítségével. Az egyik primert fluoreszcens festékkel jelölték, amely beépül a PCR 

termékbe. A PCR termékeket kapilláris elektroforézis analízissel, méretük alapján  

választottam el egymástól. A PCR termék analízise, a beépült fluoreszcens festék (FAM) 
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detektálásán alapul. Minden egyes próba amplifikációs terméke különböző hosszúságú 

(130-490 bp). A mintákat kontroll mintákhoz hasonlítottam; a csúcsok magasságában ill. 

területükben tapasztalható relatív különbség a kópia szám eltérését jelzi (Schouten JP. és 

mtsai 2002). 
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IV. Eredmények 
 

IV. 1. Férfi betegek deléciós és duplikációs analízisének eredményei 

 

A 2001-től gyűjtött, klinikailag DMD/BMD betegséggel érintett férfiak (149 fő) és 

hozzátartozóik (93 női hozzátartozó) DNS mintáját először a multiplex PCR reakció 

analízissel vizsgáltam. Mint korábban említettem, ezzel az analízissel az ún. hot spot 

régióban bekövetkező mutációk vizsgálhatók, amelyek a dystrophin gén proximális és 

középső szakaszán találhatóak (Pm, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51,  

52, 60 exonokat detektálja) (16. ábra). A multiplex PCR reakcióval az egyes exonok 

deléciója az adott sáv hiányaként igazolható. Összesen 149 DMD/BMD betegséggel 

érintett személy DNS mintáján végeztem el molekuláris genetikai analízist és a betegek 

63 %-ában (93 esetben) igazoltam a deléció meglétét. A deléciók helye, 64 %-ban a 

major hot spot régióba (e44-e52) lokalizálódott és csak 20 %-ban fordultak elő deléciók a 

minor hot spot régióban (e2-e10) (19. ábra). Az általam vizsgált mintákban, a legnagyobb 

arányban (39%) a mutáció a 44. és 45. exonok között lévő intronban következett be (a 

deléció a 45. exontól kezdődött; (www.dmd.nl alapján). Tízenöt esetben (az összes 

deléciós esetek 16%-ában) a deléciót nem a hot spot régiókban mutattam ki. A nem  hot 

spot régiót érintő deléciók közül néhány esetben a multiplex PCR reakció nem mutatott 

deléciót; ilyen volt a e61-e64, e13, e61, valamint az e30 deléciós esetek, amely esetekben 

csak az MLPA módszerrel tudtam igazolni a DMD/BMD betegség tényét. A többi 

esetben a multiplex PCR reakcióval igazoltam a deléció meglétét, de a deléció pontos 

kiterjedését nem tudtam megadni. Összesen 23 esetben, a betegség hátterében csak egy 

exon deléciója állt, amelyek közül a legnagyobb gyakoriságban az e45 és e50 exon 

delécióját mutattam ki. Az egy exont érintő deléciókat szükséges az érintett exon 

szekvenálásával is vizsgálni, hogy az esetleges pontmutációkat kiszűrjük. Két fiútestvér 

esetében az e30 exonban stop kodont előidéző pontmutációt (4147C>T; Gln1383Stop) 

igazoltak, amely DMD fenotípust okozott (pontmutáció igazolása a Warzburgi 

egyetemen Prof. C. Müller-Reible). Egy esetben e45-e49 exonokban duplikációt 

mutattam ki, amely DMD fenotípust okozott (6. táblázat).  
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Ha a vizsgált fiú mintában a multiplex PCR analízissel nem tudtam a deléciós határokat 

pontosan azonosítani akkor további vizsgálatként kezdetben a radioaktívan jelölt cDNS 

próbákkal történő hibridizálás analízisét alkalmaztam. A cDNS analízist minden esetben 

meg kell hogy előzze a vizsgált minta multiplex PCR rekcióval történő analízise, mert 

csak azokat a mintákat tudtam cDNS próbákkal analizálni, amelyeknél a multiplex PCR 

reakcióval deléciót mutattam ki. A cDNS próbákkal történő analízis alkalmazható 

azokban az esetekben is, amelyeknél a multiplex PCR reakcióval nem mutattunk ki 

deléciót, de ebben az esetben az összes cDNS próbával el kell végezni a vizsgálatot, 

amely anyag és idő igényes, így erre laboratóriumunkban nem volt lehetőség. Az MLPA 

módszer deléció és duplikáció szűrésére is alkalmazható a DMD/BMD betegséggel 

érintett fiú/férfiak mintájának analízisében és ezzel a cDNS analízis alkalmazása háttérbe 

szorult. Az MLPA analízisnél, attól függően, hogy az MLPA analízisnél milyen 

elválasztási technikát alkalmazunk, két fajta módszert alkalmazhatunk a termék méret 

szerinti szétválasztására. A gélen történő elválasztással (15. ábra) egy mintát nyolc 

reakcióelegy összemérésével tudtam megvizsgálni (71-78). A fragment szétválasztást 

4%-os agaróz gélen végeztem, minden sáv a dystrophin gén egyik exonjának, valamint a 

belső kontroll terméknek felel meg. Az agaróz gél-MLPA analízis, hasonlóan a multiplex 

PCR reakcióhoz, az érintett fiú/férfi betegek mutációs analízisére alkalmas, de kvantitatív 

analízisre nem használható (hordozóság szűrés) céljából. A 107/3 fiú minta esetén  

elvégeztem mind a három mutációs analízist (multiplex PCR, cDNS analízis, MLPA)  és 

mindhárom vizsgálattal ugyanazt a mutációt igazoltam az e48- e52 exonok delécióját. A  

7b8 cDNS próbával történt hibridizálási kép végeredménye a 8. és 9. ábrán látható, 

amelyen a beteg fiú (107/3) dystrophin génjében e52, e48, e50, e51, e49 exonok 

érintettsége az adott exonokat jelölő sávok hiányaként azonosítható. A 107/3 fiú minta 

agarózgéles MLPA analízisének képét a 15. ábrán mutatom, amelyen a hiányzó sávokat 

[adott exonok (e48-e52) delécióját jelöli] nyíllal jelőltem.  

Két egymással nem rokon fiú DNS mintájában a teljes dystrophin gén hiányt detektáltam 

MLPA módszerrel. A vizsgálatot ezekben az esetekben is első lépésként a multiplex PCR 

reakció analízissel végeztem, de egy exon sem amplifikálódott és a gélelektroforézis 

képén úgy tűnt, mintha a PCR reakció nem működött volna, ezért vizsgáltam meg a 

mintákat MLPA módszerrel is. A vizsgálat eredményeként csak az öt belső kontroll 
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fragment amplifikálódott, míg a dystrophin gén egyik exonja sem. Az MLPA analízis 

tehát bizonyította, hogy ebben a két beteg fiúban a teljes dystrophin gén hiányáról van 

szó. A vizsgálatot további szomszédos génekre is kiterjesztettem; olyan PCR reakciókat 

terveztem, amellyel a szomszédos gének egy-egy exonját vizsgáltam. PCR primert 

terveztem a gycerol kináz gén (GK gén: Xp21.3-p21.2, MIM 300474) 2. exonjára és a 

vizsgálat eredményeként deléciót mutattam ki. Feltételeztem, hogy a deléció mérete az 

egész GK génre kiterjed, ezért a sorban következő gént is megvizsgáltam. Következő 

lépés a NR0B1 gén (Xp.21.3-p21.2, MIM 300473) PCR analízise volt és ennek a génnek 

is igazoltam a delécióját, valamint az IL1RAPl1 gén (Xp22.1-p21.3, MIM 300206) is 

teljes méretében hiányzott a vizsgált mintákban. A dystrophin génhez viszonyítva, másik 

irányban is kerestem olyan gént, amelyet egyszerű PCR reakcióval tudtam vizsgálni; ez a 

gén a RPGR gén (Xp21.1, MIM 312610) volt, amelynél nem mutattam ki deléciót. Így 

biztosan tudtam, hogy az egyik töréspont a DMD gén (Xp21.2, MIM 300377) és RPGR 

gén között helyezkedik el. Mind a két beteg női hozzátartozót is megvizsgáltam DMD 

hordozósági státusz irányában, és az MLPA módszerrel sikerült kimutatni a teljes 

dystrophin génre vonatkozó hordozóságot mindkét beteg fiú édesanyjában. Az egyik 

esetben lehetőségem nyílt az érintett fiú nagymamájának a DNS mintáját is megvizsgálni 

MLPA módszerrel és a hordozóságot a dystrophin génben kizártam. Egyik női 

hozzátartozónál sem mutattak ki a klinikusok olyan tünetet, amely megegyezett volna a 

fent említett gének érintettségekor jelentkező ill. gyermekeik esetében fennálló bármelyik 

tünettel. A további szomszédos génekre vonatkozó deléciós státusz igazolását nem 

tudtam elvégezni a rendelkezésemre álló technikai eszközökkel, ezért ebben az irányban 

további vizsgálatokat tervezünk külföldi együttműködéssel a töréspontok pontos 

meghatározása érdekében.  

 

IV. 2.  Hordozósági analízisek eredményei 

Célkitűzésem volt, hogy egy olyan vizsgálati módszert vezessek be, amellyel a 

hordozósági státuszt minél egyszerűbb és gyorsabb módon vizsgálhattam a DMD/BMD- 

vel érintett családokban. Összesen 93 női hozzátartozó DNS mintáján végeztem el a 

dystrophin gén deléció hordozósági analízisét és 42 esetben (45 %) igazoltam a 

hordozóságot (7. táblázat). A fenti adatok alapján elemeztem a de novo mutációk 
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megoszlását a magyar betegekben; a rendelkezésemre álló anyai mintákból az esetek 28 

%-ban igazoltam, hogy a betegséget egy újonnan keletkezett mutáció okozza a vizsgált 

DMD/BMD betegben, mivel ezekben az esetekben a beteg édesanyja nem bizonyult 

hordozónak. A hordozósági vizsgálatokat mind MLPA, mind pedig cDNS analízissel is 

elvégeztem és az eredmények teljesen megegyeztek. Ugyanakkor voltak olyan esetek is, 

amelyeknnél nem állt rendelkezésemre DNS minta az érintett férfi hozzátartozóktól. 

Ezekben az esetekben a klinikusok azért kérték a hordozósági vizsgálatot, mert korábban 

nem volt lehetőség az érintett hozzátartozó DNS mintájának molekuláris genetikai 

vizsgálatára és a női hozzátartozók a gyermekvállalás érdekében szerették volna tudni a 

hordozósági állapotukat. Összesen 21 ilyen minta analízisét végeztem el, amelyből 9 

esetben nem igazoltam a hordozósági státuszt, míg 12 esetben az MLPA analízissel 

sikerült a hordozóságot kimutatni.  

A 8. ábrán a HindIII restrikciós enzimmel történt emésztés után 7b8 cDNS próbával 

történt hibridizálás autoradiográfiás képe látható, amelyen egy DMD betegséggel érintett 

fiú mintája [deléció e48-e52 exonokban (hiányzó sávok)], valamint édesanyja mintája 

(107/2) és további női minták (125/1, 125/2, 111/2 124/1 és 38/2), amelyekben a 

hordozósági állapotot vizsgáltam. Az érintett fiú (127/3) édesanyjánál a fiúban deletált 

exonokban (e48-e52 exonok) egy kópiának megfelelő jelintenzitást mértem így a 107/2 

női minta hordozóságát igazoltam. A 111/2 női mintánál hordozóságot az e45 exonban 

igazoltam (9. ábra), amelyet MLPA analízissel is megerősítettem. A 124/1 leány mintánál 

nem rendelkeztem az érintett fiú mintájával, így először a hordozósági állapot vizsgálatát 

MLPA analízissel végeztem és e45-e50 exonokban igazoltam a hordozóságot. Ezután 

végeztem el a cDNS analízist, amellyel e47, e49, e46 exonokban (8. ábra), valamint e48 

e49, e45, e50 exonokban igazoltam egy kópiának megfelelő jelintenzitást (9. ábra) és 

ezzel igazoltam a tüneteket mutató hordozósági állapotot. A 125/2 női minta hordozósága 

igazolt a e52, e49, e51 exonokban mért jelintenzitás alpján, amely a normális női kontroll 

(125/1) minta jelintenzitásának közel a fele volt (8. ábra). Továbbá 9. ábrán látható, hogy 

a 125/2 hordozó női mintánál az e48 és e49 exonok között egy extra sáv jelenik meg, 

amely nem emésztési vagy hibridizálási melléktermék hanem az ún. „juntion fragment”. 

A „junction fragment” megléte a biztos hordozóságot jelenti és kialakulásának 

hátterében, egy olyan deléciós esemény áll, amely a restrikciós endonukleáz felismerő 



IV. Eredmények 

 69  

helyet úgy érinti, hogy az pl. eltűnik,  ebben az esetben a normál méretű exon helyett egy 

nagyobb méretű fragmentum detektálható a fiú betegekben és a női hordozó 

hozzátartozóknál  is megjelenik az ún. junction fragment a normális helyen detekált 

sávok mellett (125/2). Ha a mutáció következménye egy új hasító hely kialakulása, a 

normális méretű exon helyett egy rövidebb méretű junction fragmentet detektálható az 

érintett fiú betegekben.  

A kópia számok meghatározásához a Southern blot képet Packard Instant Imager 

készülékkel elemeztem (10. ábra). A háttér érték levonása után a nettó cpm értékkel 

számoltam: e49 exon esetén az 51/2 mintánál mért nettó cpm érték 5.39 volt, míg a női 

nem hordozó mintánál (57/1) 11.15 cpm értéket mértem. Ily módon az arányszám 2:1 

volt, amely a hordozóságot igazolta a feltételezett hordozó nőnél (51/2).  

A cDNS analízissel vizsgált 107/2 női (8. és 9. ábra) minta hordozóság analízisét MLPA 

módszerrel is elvégeztem, amelynek eredményét a 14. ábrán mutatom be. Az MLPA 

reakció végtermékeinek méret szerinti szétválasztását ABI 3130 készülékkel végeztem és 

ennek a fragment analízisnek az elektroforetogramja látható a 14. ábrán. A 107/2 

mintában a kérdéses 48, e49, e50 exonok a relatív próba szignál értéke 0.460, 0.346 és 

0.445 értéket adott, amely a női külső kontroll és a 107/2 minta között 2:1 aránynak felel 

meg (azaz a kontroll mintához képest közel fele akkora jelintenzitást mértem). Az MLPA 

analízisnél a két típusú méret szerinti szétválasztás módszere közül az ABI 3130 

szekvenáló készülékkel végzett analízis (14. és 17. ábra) sokkal gyorsabbnak és 

egyszerűbbnek bizonyult, mint az agaróz gélen történő elválasztás (15. ábra). A 

hordozóság szűrésre csak a szekvenáló készülékkel történő méret szétválasztás alkalmazó 

MLPA módszer biztosítotja a kvantitaív analízishez szükséges feltételeket.  

Három különleges esetben manifesztálódó hordozóságot azonosítottam olyan leányok 

esetében, akiknél a neurológus az izombetegség hátterében DMD/BMD betegségre 

gyanakodott. A három közül, két beteg leánynál az anya hordozóságát is igazoltam. Az 

első manifeszt hordozónál (97/1) a tünetek 4 éves korban kezdődtek izomgyengeséggel 

és izomfájdalommal, amely a kar, láb és hát izomzatát érintette. A szérum CK szint 1944 

U/l, amely a normál CK szintnél 10x magasabb volt. A betegség progressziójaként 

scoliosis kialakulását írták le. Az édesanyánál (97/2) és az anyai nagymamánál (97/3) is 

kimutattam a hordozóságot az érintett e10-e44 exonokban, de náluk nem jelentkeztek 
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tünetek. A családban a vizsgált nagymama (97/3) fiútestvére 31 éves korában hunyt el 

DMD/BMD betegségben (nem állt rendelkezésre DNS minta). A 11. és 12. ábrán a 

vizsgált manifesztálódó hordozó és hozzátartozóinak mintája látható XJ10 cDNS 

próbával történő hibridizálás követően. Ezzel a próbával az e1-e16 exonig terjedő 

régióban tudtam vizsgálni a dystrophin gént. Az XJ10 cDNS próbával végzett analízissel 

megállapítottam az e10-e16 exonok mutáció hordozóságát (az ábrán pirossal bekarikázott 

rész) a 97/1, 97/2 és 97/3 mintákban, de ahhoz, hogy pontosan meghatározhassam, mely 

további exonokra terjed ki az egyik dystrophin gént érintő deléció, további hibridizálásra 

volt szükség a 30.1, 30.2 és 7b8 cDNS próbákkal. Az újonnan bevezetett MLPA 

módszerrel ez a vizsgálat egyszerűbbé vált, és mintánként két reakcióelegy 

összeállításával elvégezhető volt ugyanez a vizsgálat. Az MLPA analízissel is igazoltam 

a hordozóságot a 97/1, 97/2 és 97/3 mintákban az e10-e44 exonokra kiterjedően.  

A második manifeszt hordozó leány (124/1) esetében a deléció hordozását az e45-e50 

exonokban igazoltam, amely exonok deléciója DMD fenotípust eredményez férfi 

betegben (ebben az esetben sem állt rendelkezésünkre DNS minta, valamint információ 

sem az érintett férfi családtagról). A manifeszt hordozó édesanyjánál (124/2) is igazoltam 

a hordozóságot az e45-e50 exonokban, de az anyának nem voltak tünetei. A második 

manifeszt hordozónál (124/1) az első esetnél jóval súlyosabb fenotípust írtak le, amely 

izomgyengeséggel és izomfájdalmakkal kezdődött a kar, láb és hát izomzatában. A 

betegség progressziójaként járási nehézségek jelentkeztek, majd ezt követően tolószékbe 

kényszerült a beteg. A szérum CK szint 10590 U/l volt, amely az idő előrehaladtával 

emelkedett. Ebben az esetben, a beteg fenotípusának súlyossága arányos volt a szérum 

CK szint magas értékével. A harmadik manifeszt hordozó lány (125/2) betegnél is magas 

szérum CK szintet mértek, amely kezdetben 12661 U/l volt és az idő előrehaladtával ez 

az érték fokozódott, ugyanakkor jóval enyhébb tüneteket írt le a gyermekneurológus, 

mint a második manifeszt hordozó (124/1) lánynál. A tünetek (125/2) ebben az esetben is 

izomgyengeséggel és izomfájdalommal kezdődtek, amelyek fokozódtak, de az idő 

előrehaladtával a beteg nem kényszerült tolószékbe. A harmadik manifeszt hordozó beteg 

leányban (125/2) az e49-e52 exonok deléciójának hordozását igazoltam, majd ezeket az 

exonokat vizsgáltam az édesanyánál (125/1), valamint a leánytestvérnél (125/5) is, de 

hordozóságot nem mutattam ki egyik női hozzátartozónál sem, azaz mindkét nőben két 
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kópia volt jelen a kérdéses exonokból. Így a 125/2 manifeszt hordozó leánynál 

feltehetőleg de novo mutációs eseményt detektáltam.  

További eredményként, két feltételezett női hozzátartozónál igazoltam exon duplikáció 

hordozóságát. Ebben az esetben a hozzánk beérkező fiatal nő (149/1) és édesanyja 

(149/2) mintáját első lépésben csak MLPA analízissel vizsgáltam meg, mert nem állt 

rendelkezésünkre DNS minta ill. információ az érintett beteg családtagról. A vizsgálatot a 

nőgyógyász kérte, mert a feltételezett hordozó nő már 10 hetes terhes volt. Az MLPA 

analízissel duplikációt találtam mindkét női mintában (149/1, 149/2) az e18-e21 

exonokban, ezért a terhes nőnek prenatális vizsgálatot tudtunk felajánlani. A következő 

lépés a 12. héten vett chorion boholy mintából izolált DNS analízise volt MLPA 

módszerrel. A vizsgált magzati DNS-ben nem mutattam ki duplikációt a fenti exonokban 

az MLPA analízissel, így a magzat nem volt érintett DMD/BMD betegségre nézve. A 

terhes asszonynak ezért nem kellett megszakítani a terhességet. További információ nem 

állt rendelkezésünkre a terheséggel kapcsoltban. A ritka és szakmailag bonyolult eset 

ellenőrzésére az MLPA analízist kiegészítettem a cDNS analízissel, amely alátámasztotta 

az MLPA eredményeket a hordozóságra ill. a CVS vizsgálatára vonatkozóan. A 13. ábrán 

a HindIII restrikciós endonukleáz enzimmel történt emésztés után a 30.1 cDNS próbával 

végzett hordozósági analízis képét mutatom be. A képen jól látható, hogy a 20. exonban a 

normál két kópia helyett több kópiaszámnak megfelelő jel intenzitást mértem (a 

jelintenzitás szemmel is nagyobbnak látszik). A mért jelintenzitás alapján duplikációs 

eseményt igazoltam a 149/1 és 149/2 mintákban, de a CVS mintában (149/3) nem 

mutattam ki duplikációs eseményt. A képen a többi exon esetében nem tudtam 

egyértelmű választ adni a hordozóságra vonatkozóan, mert egy-egy fragment több exont 

is jellemez ugyanazon a helyen (pl. egy sávként jelenik meg a 21., 23., 24., 25. és 31. 

exonok), mivel azok nem válnak jól szét az elektroforézis során. Így ezen fragmentek 

jelintenzitását nem lehet a kvantitatív analízishez felhasználni. A 30. exon volt még 

alkalmas az analízishez, de ebben az exonban már nem igazoltam duplikációt. 

Ugyanakkor az MLPA analízis pontosan behatárolta az exon duplikáció helyét (e18-e21). 

Az MLPA analízis bevezetésére, azért volt szükség, hogy a hordozósági analízist 

leegyszerűsítsem és meggyorsítsam. Mivel először a cDNS analízis volt az egyetlen 

lehetőség, amellyel a hordozóságot vizsgálni tudtam, számos mintánál már rendelkeztem 
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eredménnyel a hordozóságra vonatkozóan. Ezekben az esetekben is elvégeztem az 

MLPA analízist, hogy összehasonlíthassam a két technika hatékonyságát és az analízis 

alkalmazhatóságát. A vizsgált női hozzátartozók hordozósági analízisének eredményét a 

7. táblázatban foglaltam össze.  

 

IV. 3. Prenatális vizsgálatok 

Prenatális vizsgálatot 15 esetben végeztem el. Három esetben a magzati minta pozitív 

eredmény mutatott a deléciós analízisre, azaz a magzat DMD/BMD érintettségét 

igazoltam. Két esetben a család beteg férfitagja alapján kerestem a magzati mintában a 

mutációt, míg a harmadik esetben az anya hordozóság szűrésést követően vizsgáltam az 

adott mutációt. Ebben az esetben, azokban az exonokban mutattam ki deléciót, amely 

exonokban az édesanya hordozónak bizonyult. A prenatális minta vétele a terhesség 12. 

hetében történik, a chorion boholy lecsípentésével; ebből a szövetből izoláltam a magzati 

eredetű DNS-t. A molekuláris genetikai vizsgálat előtt mindig meghatározták a magzat 

nemét, és a DMD/BMD betegség szűrését csak a fiú magzatoknál végeztem el. A leány 

magzatok hordozósági szűrését nem végeztem el ill. amár megkezdett vizsgálatok 

eredményét nem közöltük. A 17. ábrán a 158/1 minta hordozósági analízisét mutatom be. 

A 158/1 nő hordozósági analízisét akkor kérték a klinikusok, amikor a vizsgált női 

hozzátartozó már 10 hetes terhes volt, így a hordozóságot először MLPA módszerrel 

végeztem el. A képen a külső kontrollként használt női minta, valamint a feltételezett 

hordozó nő (158/1) mintájának analízise látható. A képen az e47-e50 exonok csúcsértékei 

láthatók, a számolt relatív próba szignál a fenti exonokra vonatkozóan 0.581, 0.540, 

0.552 és 0.517 értéket adott, ami azt jelenti, hogy a vizsgált női minta (158/1) e47-e50 

exonjaiban fele akkora jelintenzitást mértem, mint a külső kontroll női mintában. Ennek 

alapján a 158/1 női minta e47-e50 exonokban egyértelműen hordozónak bizonyult. Ezek 

után elvégeztem a Southern blot analízist 7b8 cDNS próbával, amelynek eredménye a 18. 

ábrán látható. A pirossal bekarikázott exonokban (e47-e50) fele akkora radioaktív 

jelintenzitást mértem a kontroll minta értékéhez képest. Ezzel a vizsgálattal is igazoltam 

tehát a 158/1 nő DMD/BMD hordozóságát. Mivel a hordozósági állapotot két módszerrel 

is igazoltam, ezért a prenatális vizsgálat elvégzése mindenképpen indokolt volt. Miután 

ismertük az exonokat, amelyekben az édesanya (158/1) hordozó, és ezek az exonok a 
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multiplex PCR reakcióval is vizsgálhatóak voltak, így a magzati CVS mintánál csak a 

gyors multiplex PCR reakció analízist végeztem el (16. ábra), amellyel kimutattam az 

e47-e52 exonok delécióját a magzati mintában és ezzel igazoltam a magzat DMD/BMD 

érintettségét. A terhességet a szülők kérésére megszakították.  

A másik két prenatális vizsgálatnál előzőleg el tudtam végezni a betegséggel érintett férfi 

hozzátartozó deléciós analízisét multiplex PCR  reakcióval és a igazoltam a deléció 

meglétét (egyik esetben a e12-e17 exonok hiányoztak; másik esetben a e45-e52 exonok 

delécióját igazoltam). Így a magzati mintáknál csak a multiplex PCR reakció analízist 

végeztem el és mindkét esetben igazoltam a fent említett  exonok érintettségét (93/4 

magzati minta e12-e17 exon deléció; 132/3 magzati minta e45-e52 exon deléció).  

Az exon duplikációt (e18-e21) hordozó terhes nő esetében elvégzett magzati vizsgálatot 

az előző fejezetben említettem meg.  

 

IV. 4. Fehérje analízis 

Azokban az esetekben indokolt a fehérje analízis elvégzése, amelyekben nem igazoltam a 

dystrophin gén mutációját egyik általam alkalmazott technikával sem (multiplex PCR, 

cDNS analízis, MLPA módszer). Az izombiopszia mintavétel fájdalmas kis műtéti 

eljárás, amelyet gyerekek esetében Magyarországon altatásban végeznek. A mintákat a 

müncheni Ludwig Maximillians University (LMU) Friedrich Baur Institut, Neurológiai 

klinikán dolgoztam fel, tudományos együttműködés keretén belül (DFG-MTA 

kormányközi pályázat). Összesen 14 személy izommintájának vizsgálatára volt 

lehetőségem. Az izommintákat folyékony nitrogénben lefagyasztva, szárazjégben 

szállítottam ki a müncheni laboratóriumba. Az immunhisztokémia és Western blot 

analíziseket itt végeztem el. Nyolc fiú/férfi izomminta analízise során, öt esetben 

mutattam ki immunhisztokémiai eljárással a dystrophin fehérje hiányát és ebből négy 

esetben DNS analízissel is igazoltam a dystrophin gén mutációját (egy esetben a 

dystrophin gén e45. exonjának deléciót multiplex PCR reakcióval és két esetben a teljes 

dystrophin gén delécióját, valamint egy esetben duplikációt e45-e49 exonokban MLPA 

módszerrel mutattam ki.) A további négy esetben a DNS szintű analízissel nem igazoltam 

a dystrophin gént érintő deléciót vagy duplikációt. Ezekben az esetekben nem zárható ki 

pontmutáció jelenléte a dystrophin génben, amit az általam használt DNS analízisekkel 
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nem tudtam kimutatni. A nyolc fiú/férfi beteg mintáján felül, hat egyéb izomdystrophia 

betgségben szenvedő vagy feltételezett DMD/BMD manifeszt hordozó) női izombiopszia 

mintát is vizsgáltam immunhisztokémiai és Western blot technikával. Mind a hat esetben 

dystrophin fehérje csökkenést igazoltam és egy esetben sikerült igazolnom DNS szintű 

analízissel (MLPA) a hordozóságot (e10-e44). Ebben az esetben a hordozóság tünetekkel 

járt, azaz manifesztálódott hordozóságot állapítottam meg. A többi esetben a hordozósági 

státusz megállapítását DNS szintű analízissel nem tudtam megállapítani. A fehérje 

analízis eredményeit a 8. táblázatban foglaltam össze.  
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IV. 5. Az eredményekhez tartozó ábra és táblázat jegyzék  

5. táblázat. 
 

  
Eset 
szám 

Deléció 
% 

Major  hot spot  
régió (e44-e52)  

% 

Minor  hot spot  
régió (e2-e10) 

 % 
Asano et al., 1991 50 40 65 35 
Baummbach et al., 
1989 160 56 69 29 
Coral-Vázquez et al., 
1997 59 53 86 6 
Den Dunnnen et al., 
1989 194 59 63 18 
Florienti et al., 1995 90 63 70 14 
Gillard et al., 1989 181 60 67 nincs adat 
Imoto et al., 1993 88 61 63 13 
Kitoh et al., 1992 90 40 78 14 
Liechti-Gallati et al., 
1989 95 66 68 22 
Lindlof et al., 1989 90 50 58 27 
Shomrat et al., 1994 62 37 78 20 
Simard et al., 1992 77 68 63 23 
Sugino et al., 1989 45 40 61 17 
Upadhyaya et al., 
1990 164 50 68 18 
Vitiello et al., 1992 115 56 86 9 
Zeng et al., 1991 46 56 73 11 
Magyarország (jelen 
tanulmány) ∗ 149 63 64 20 
∗ Deléciókat, amelyek a major és minor hot spot régión kívül találhatóak, 15 esetben 
mutattunk ki (16 %) 
 
5. táblázat. 
A deléciók gyakorisága az egyes populációkban. A major és minor deléciós régiók 

megoszlása a különböző populációkban 
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6. táblázat. 
 

Sorszám Mutáció helye Fenotípus 
1 e45-e52 deléció  DMD 
2 e45 deléció DMD 
3 e51 deléció DMD 
5 e45-e50 deléció DMD 
9 e45 deléció DMD 
12 e4-e44 deléció BMD 
13 e47-e52 deléció DMD 
14 e3-e8 deléció BMD 
15 e45-e50 deléció DMD 
15 e45-e50 deléció DMD 
18 e45-e52 deléció DMD 
19 e52 deléció DMD 
22 e19-e48 deléció BMD 
25 e52 deléció DMD 
31 e45-e52 deléció DMD 
33 e3-e8 deléció DMD 
37 e45-e52 deléció DMD 
38 e45-e47 deléció BMD 
42 e49-e54 deléció DMD 
44 e46-e52 deléció DMD 
45 e44 deléció DMD 
46 e47-e52 deléció DMD 
47 e50 deléció DMD 
49 e4-e9 deléció BMD 
50 e10-e12 deléció BMD 
51 e48-e50 deléció DMD 
52 e45 deléció DMD 
53 e52 deléció  DMD 
54 e45-e47 deléció DMD 
55 e45-e47 deléció DMD 
57 e48-e50 deléció DMD 
58 e45-e50 deléció DMD 
59 e48-e52 deléció DMD 
60 e51-e55 deléció BMD 
60 e51-e55 deléció BMD 
64 e49-e50 deléció DMD 
66 Pm-e44 deléció DMD 
69 Pm-e44 deléció DMD 
70 Pm-e44 deléció DMD 
71 e45-e52 deléció DMD 
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73 e45-e52 deléció DMD 
75 e45-e48 deléció DMD 
78 e45 deléció DMD 
79 e45-e49 duplikáció DMD 
81 e45-e50 deléció DMD   
82 e13 deléció BMD 
83 e50 deléció DMD 
84 e61-e64 deléció DMD 
85 e6-e8 deléció BMD 
85 e6-e8 deléció BMD 
86 e51 deléció DMD 
89 e43 deléció DMD 
90 e43 deléció DMD 
91 e3-e4 deléció BMD 
92 e45-e50 deléció DMD 
93 e12-e17 deléció BMD 
94 e50 deléció DMD 
96 e45 deléció DMD 
98 e50 deléció DMD 
99 e50 deléció DMD 
100 e13-e44 deléció BMD 
101 e48-e50 deléció DMD 
105 e6-e12 deléció BMD 
106 e8-e19 deléció BMD 
107 e48-e52 deléció DMD 
109 e45-e55 deléció DMD 
111 e45 deléció DMD 
114 Pm-e79 deléció DMD 
115 e8-e17 deléció DMD 
116 e45-e48 deléció BMD 
117 e45-e48 deléció BMD 
119 Pm-e30 deléció DMD 
123 e45-e48 deléció BMD 
124 e45-e50 deléció DMD 
128 Pm-e79 deléció DMD 
133 e13-e44 deléció BMD 
135 e2-e7 deléció BMD 
139 e61 deléció  DMD 
141 e30 pontmutáció DMD 
141 e30 pontmutáció DMD 
143 e47-e52 deléció DMD 
145 e30 deléció BMD 
148 e47-e48 deléció BMD 
151 e45-e47 deléció BMD 
156 e46-e47 deléció DMD 



IV. Eredmények 

 78 

162 e44 deléció DMD 
163 e8 deléció DMD 
167 e45-e50 deléció DMD 
169 e48 deléció BMD 
171 e48-e50 deléció DMD 
173 e45-e48 deléció BMD 
 
6. táblázat. Az érintett fiú/férfiak mutációs analízisének összefoglaló táblázata. 

A szürkén satírozott rész, azokat az eseteket jelöli, amelyeknél a rendelkeztünk a női 

hozzátartozók DNS mintájával és azok hordozósági analízisét is elvégeztük. 
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7. táblázat 

DMD/BMD betegséggel érintett férfi  
(molekuláris genetikai vizsgálattal igazolt) 

Sorszám Deléció helye Fenotípus 

Vizsgált női hozzátartozók 
(MLPA és cDNS eredmények) 

 
1 e45-e52 DMD 1/1 (anya): e45-e52 hordozó 
2 e45 DMD 2/1 (anya): e45 hordozó 

3 

e51 DMD 3/1 (anya): nem hordozó 
3/4 (féltestvér): nem hordozó 
3/5: nem hordozó 

15/8 

e45-e50 DMD 15/1 (nagymama): nem hordozó 
15/2: nem hordozó 
15/3: nem hordozó 
15/4: nem hordozó 
15/5: nem hordozó 
15/6: nem hordozó 
15/7 (anya): nem hordozó 

15/9 e45-e50 DMD  
18 e45-e52 DMD 18/2 (testvér): nem hordozó 
25 e52 DMD 25/1 (anya): e52 hordozó 
38 e45-e47 BMD 38/2 (anya): e45-e47 hordozó 
42 e49-e54 DMD 42/3 (anya): e49-e54 hordozó 

44 
e46-e52 DMD 44/2 (anya): e46-e52 hordozó 

44/3 (testvér): e46-e52 hordozó 

45 

e44 DMD 45/2 (anya): e44 hordozó 
45/3 (testvér): nem hordozó 
45/4 (testvér): e44 hordozó 

46 e47-e52 DMD 46/2: nem hordozó 

47 
e50 DMD 47/2 (anya): nem hordozó 

47/3 (testvér): nem hordozó 

49 
e4-e9 BMD 49/1 (anya): e4-e9 hordozó 

49/3 (testvér): e4-e9 nem hordozó 
50 e10-e12 BMD 50/2 (anya): e10-e12 hordozó 
51 e48-e50 DMD 51/2 (testvér): nem hordozó 
52 e45 DMD 52/1 (anya): nem hordozó 
54 e45-e47 DMD 54/1: nem hordozó 

57 
e48-e50 DMD 57/1 (anya): nem hordozó 

57/3 (testvér): nem hordozó 
58 e45-e50 DMD 58/1 (anya): e45-e50 hordozó 

60/2 e51-e55 BMD 60/1 (anya): e51-e55 hordozó 
60/3 e51-e55 BMD 60/4 (testvér): e51-e55 hordozó 
64 e49-e50 DMD 64/1 (anya): e49-e50 hordozó 
66 pm-e44 DMD 66/2 (anya): pm-e44 hordozó 
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73 e45-e52 DMD 73/2 (anya): nem hordozó 
75 e45-e48 DMD 75/1 (anya): nem hordozó 
78 e45 DMD 78/1 (anya): nem hordozó 
81 e45-e50 DMD 81/2: nem hordozó 
83 e50 DMD 83/2 (anya): e50 hordozó 

84 
e61-e64 DMD 84/2 (anya): e61-e64 hordozó 

84/4 (féltestvér): nem hordozó 
85/3 e6-e8 BMD 85/2 (anya): e6-e8 hordozó 

85/4 

e6-e8 BMD 85/5: e6-e8 nem hordozó 
85/6 (testvér): e6-e8 hordozó 
85/7 (testvér): nem hordozó 
85/8 (testvér): hordozó 
85/9 (testvér): nem hordozó 

86 e51 DMD 86/2 (anya): e51 hordozó 
94 e50 DMD 94/2 (anya): nem hordozó 
101 e48-e50 DMD 101/2 (anya): e48-e50 hordozó 
106 e8-e19 BMD 106/2: nem hordozó 
107 e48-e52 DMD 107/2 (anya): e48-e52 hordozó 
111 e45 DMD 111/2 (anya): e45 hordozó 
114 pm-e79 DMD 114/2 (anya): pm-e79 hordozó 
115 e8-e17 DMD 115/2 (anya): e8-e17 hordozó  
116 e45-e48 BMD 116/2 (anya): nem hordozó 
119 pm-e30 DMD 119/1 (anya): nem hordozó 

128 
pm-e79 DMD 128/1 (anya): pm-e79 hordozó 

128/3 (nagymama): nem hordozó 
133 e13-e44 BMD 133/2 (anya): nem hordozó 
135 e2-e7 BMD 135/2 (anya): e2-e7 hordozó 
151 e45-e47 BMD 151/4: nem hordozó 

97 

nincs minta BMD 97/1: e10-e44 manifeszt hordozó 
97/2 (anya): e10-e44 hordozó 
97/3 (nagymama): e10-e44 
hordozó 

122 nincs minta DMD 122/2: e45-e54 hordozó 

124 

e45-e50 DMD 124/1: e45-e50 manifeszt 
hordozó 
124/2 (anya): e45-e50 hordozó 

125 

nincs minta DMD 125/1 (anya): nem hordozó 
125/2: e49-e52 manifeszt 
hordozó 
125/5 (testvér): nem hordozó 

132 
nincs minta DMD 132/1 : e45-e52 hordozó 

132/2: e45-e52 hordozó 
139 nincs minta DMD 139/2: e61 hordozó 

149 
nincs minta DMD 149/1: duplikáció e18-e21 

hordozó 
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149/2: duplikáció e18-e21 
hordozó 

158 nincs minta DMD 158/1: e46-e52 hordozó 
120 nincs minta - 120/1: nem hordozó 

147 
nincs minta - 147/1: nem hordozó 

147/2: nem hordozó 
152 nincs minta - 152/3: nem hordozó 
102 nincs minta - 102/1: nem hordozó 

104 
nincs minta - 104/1: nem hordozó 

104/2: nem hordozó 

138 

nincs minta - 138/1: nem hordozó 
138/2: nem hordozó 
138/3: nem hordozó 
138/4: nem hordozó 

103 nincs minta - 103/2: nem hordozó 
84 nincs minta - 84/4 : nem hordozó 

 
7. táblázat. Hordozósági analízis eredményei DMD/BMD családokban. 
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8. táblázat. 

Minta Immunhisztokémiai 
eredmény 

Western blot 
eredmény 

Mutáció 
azonosítása 

DMD 78 (férfi) dystrophin nincs 
adhalin ⇓ 
α DG ⇓ 
utrophin ⇑ 

dystrophin nincs 
calpain nincs 
adhalin ⇓ 
 

Multiplex PCR-ral: 
e45 deléció 

DMD128/2 (férfi) dystrophin nincs 
adhalin ⇓ 
 

dystrophin nincs 
 

MLPA technikával: 
teljes dystrophin gén 
hiányzik 

DMD 79/3 (férfi) dystrophin ⇓ 
adhalin ⇓ 
α és β DG ⇓ 
utrophin ⇑ 

dystrophin ⇓ 
adhalin ⇓ 
 

MLPA technikával: 
duplikáció e45-e49 
exonokban 

DMD 8/3 (férfi) dystrophin nincs 
adhalin ⇓ 
α DG ⇓ 
utrophin ⇑ 

dystrophin nincs 
 

nem igazoltam 
mutációt (multiplex 
PCR, MLPA) 

I 177/05 (férfi) dystrophin nincs 
adhalin ⇓ 
utrophin ⇑ 

nincs eredmény nem igazoltam 
mutációt (multiplex 
PCR, MLPA) 

DMD 114 (férfi) dystrophin nincs 
adhalin ⇓ 
utrophin ⇑ 

dystrophin nincs 
 

MLPA technikával: 
teljes dystrophin gén 
hiányzik 

I 28/3 (férfi) dystrophin ⇓ ⇓ 
adhalin ⇓ 
α DG ⇓ 
 

dystrophin normális 
calpain normális 
adhalin ⇓ 
 

nem igazoltam 
mutációt (multiplex 
PCR, MLPA) 

I 2627 (férfi) dystrophin ⇓ ⇓ 
adhalin ⇓ 

nincs eredmény nincs eredmény 

268/05 (nő) dystrophin ⇓  
adhalin ⇓ 

nincs eredmény hordozóság nem 
igazolt 

266/05 (nő) dystrophin ⇓  
adhalin ⇓ 

nincs eredmény hordozóság nem 
igazolt 

DMD 97/2 (nő) dystrophin és az összes 
többi fehérje normál 

merozin ⇓ MLPA- val igazolt 
hordozó (e10-e44) 

I 2219 (nő) dystrophin ⇓ 
α-β-γ-δ SG ⇓ 
α-DG ⇓ 

nincs eredmény hordozóság nem 
igazolt 

I 2223 (nő) dystrophin ⇓ nincs eredmény hordozóság nem 
igazolt 

DMD 104/1 (nő) dystrophin ⇓ calpain ⇓ igazolt CAPN3 gén 
mutáció (4. exonban) 
550delA (Cys669Ser) 
betegég: LGMD 2A 

8. táblázat. A vizsgált izombiopszák analízisének eredményei
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8. ábra.  

7b8 cDNS próbával történt hibridizálás, HindIII restrikciós endonukleázzal történt 

emésztés után. A pirossal bekarikázott sávok azokat az exonokat jelölik, amelyek a 

normál két kópia helyett egy kópiának megfelelő intenzitással rendelkeznek. A 107/3 

érintett fiú mintájánál, a hiányzó sávok az adott exon delécióját jelölik (e52, e48, e50, 

e51, e49). 

e47 

e52 

e44 
e48 
e50 
e51 

e49 
e46 
e48 

e45 

12
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1 
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9. ábra. 
7b8 cDNS próbával történő hibridizálás, BglII restrikciós endonukleáz emésztés után. A 

piros karikákkal az egy kópiának megfelelő dózisú sávokat jelöltem. A J betűvel jelölt 

fragment az ún. junction fragment, amely a biztos hordozóság jele. 
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e49  

51/1 
51/2 

57/1 
57/2 

57/3 K 99 

  

1-1 143 16.72 1.96 
1-2 391 10.11 5.35 
1-3 814 7.01 11.15 
1-4 205 13.97 2.81 

51/1 

1-5 968 6.43 13.25 
1-6 595 8.20 8.15 

51/2 
57/1 
57/2 
57/3 

K 

exon49 
NET NET CPMCPM  

ID  Gross Counts  Error (%)     

10. ábra. Hordozóság szűrés Southern blot analízissel. Hibridizálás 7b8 cDNS próbával. A 

képen a Packard Instant Imager készülékkel történő radioaktív analízis képe látható. 

Táblázatban a 49. exon adatai láthatók, a nettó beütés számok pirossal bekarikázva. Az 51/2 női 

minta esetében mért relatív dózis érték a 49. exonra 0.43 volt. A 51/2 minta hordozósága a 49. 

exonra igazolódott. Az 57/1 (relatív dózis érték: 0.91) és 57/3 (relatív dózis érték: 1.08)  

mintáknál nem mutattam ki hordozóságot a 49. exonban.  
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e10 +e11 
e4 
e6 
e8 +9 
e13 
e16 

e7 
e3 
e12 

e1 
e5 
e14 +e15 

13
5/

2 

97
/2

 

97
/1

 

97
/3

 
ko

nt
. 

11. ábra.  

Southern blot analízis, Xj10 cDNS próbával hibridizálva és HindIII restrikciós 

endonukleáz emésztéssel.  A pirossal bekarikázott területek azokat az exonokat 

jelölik, amelyekben a hordozósági státuszt igazoltam (97/1, 97/2, 97/3) mintáknál 

(e10-e16 exonok hordozósága igazolódott az XJ10 cDNS  próbával). 
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e12 
e4 

e16/5 
e8+9 

e2/14+15 

e10+11 

e16a 
e6 

e16b 
e3 

e13 

e7 

13
5/

2 
97

/2
 

97
/1

 

97
/3

 

12. ábra.  

Xj10 cDNS próbával történt hibridizálás BglII restrikciós endonukleáz emésztés után. 

A pirossal bekarikázott rész azokat az exonokat jelöli, amelyek intenzitása egy 

kópiának felel meg, amely megfelel a hordozósági státusznak. 
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e21+23+24+25/31 

e28+29/21 

e20 

e26+27 
e30 

149/2 
149/1 149/3 

Kontr. 

13. ábra. 

A képen 30.1 cDNS próbával történt hibridizálás látható HindIII restrikciós endonukleáz 

emésztés után. A piros körrel bekarikázott exonok (e20) a duplikációnak megfelelő 

intenzitású sávokat jelölnek. A chorion mintában nem mutattam ki a duplikációt az adott  

exonra nézve. 
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14. ábra. Hordozóság szűrés MLPA analízissel (kapilláris elektroforézissel történő 

fragment szétválasztás). A képen a 107/2 feltételezett női hordozó mintában a 48, 49 

és 50. exonoknál a 0.460, 0.346 és 0.445 relatív próba szignált mértem, amely 2:1 

arányt jelez a fenti exonokban a női kontroll minta és a feltételezett hordozó 107/2 női 

minta között. Ezzel igazoltam a hordozósági státuszt a 48-50. exonokban.  

 

e48 

e48 

e49 

e49 

e50 

e50 

Külső kont. minta 

107/2 hordozó minta 
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15. ábra. MLPA analízis agaróz gélen történő futtatással. A minták futását 4 % agaróz 

gélen végeztem. A képen 107/3 fiú deléciós analízise látható: a nyilak a hiányzó sávok 

helyét jelölik, amely az adott exon delécióját jelenti (itt: 73 mixben a 49. és 47. exonok, 

75 mixben a 48. és 46. exonok, a 76 mixben a 52.  exon, 77 mixben a 51. exon deléciós). 

 
 

 

 

ø174 71 72 73 74 75 76 77 78 

DMD 107/3 fiú del.: e46-e52 

726 bp 

553 bp 
500 bp 

427 bp 

311 bp 

249 bp 

200 bp 

151 bp 
141 bp 
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 (a)      (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. Multiplex PCR reakció képe 

 (a) Beggs féle mix: CVS minta (158/2) a hiányzó sávok az adott exon delécióját jelzik 

(exon 50, 47 és 52) 

(b)  Chamberlain féle mix: CVS mintánál (158/2) 48 és 51 exonok delécióját mutattam 

 

Exon 

Pm 

3 

43 

50 

13 

6 

47 

60 

52 

kontroll 

CVS  
minta 

Exon 

45 

48 

19 

17 
51 

8 
12 

44 

4 

Kontroll 
CVS minta 
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17. ábra. Hordozósági vizsgálat MLPA analízissel. A vizsgált női mintában (158/1)  e44-

e52 exonokban csak 1 kópiának megfelelő dózis értéket mértem és ezzel a hordozósági 

státuszt igazoltam. A képen e47-e50 exonok MLPA vizsgálati fenogramja látható a 

kapott csúcs magasságokkal. A 158/1 feltételezett női hordozó minta 47, 48, 49, 50 

exonjaira 0.581, 0.540, 0.552 és 0.517 relatív próba szignál értéket kaptam, amely a 1: 2 

dózisnak felel meg a vizsgált minta és a kontroll minta arányában. 

e50 e49 e48 
e47 

 Kontroll női minta 

561 862 915 1439 Csúcs 
magasság 

e50 
e49 e48 

e47 

265 468 490 778 

158/1 hordozó női minta (e47-52) 

Csúcs 
magasság 
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18. ábra. Kvantitatív hordozósági  analízis 7b8 cDNS próbával. A genomiális DNS-t 

HindIII restrikciós enzimmel emésztettük. A 158/1 feltételezett hordozó nő mintájában a 

47, 52,  44, 48, 50, 51, 49, 46 exonok vizsgálatát kellett elvégeznem, mert a családban 

előfordult DMD/BMD betegséggel érintett férfi hozzátartozónál a fenti exonok delécióját 

igazoltam. A kontroll mintában a vizsgált exonkban, kétszer nagyobb sáv intenzitást 

mértem, mint a 158/1 nő exonjaiban, és ezzel igazoltam a hordozósági státuszt a 158/1 

női mintában e44-e52. 

 

e47 

e52 

e44 
e48 
e50  

e51 

e49 

e46 

kontroll 

 

158/1 kontroll 
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19. ábra. A deléciók megoszlása a dystrophin génben  

Az általam vizsgált populációban a deléciós esetek legnagyobb százalékban a két „hot 

spot“ régióban lokalizálódtak, amely megfelelt a nyugat európai populációkban leírt 

értékeknek. A legtöbb esetben a e44, e45, e46, e47, e48, e49 és e50 exonok delécióját 

mutattam ki a vizsgált betegekben.  
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V.  Megbeszélés 

 
1. A DMD/BMD betegséggel érintett férfi betegek mutációs analízise. A mutációk 

lokalizációja, mérete és gyakorisága a vizsgált magyar populációban. 

 

A vizsgálathoz alkalmazott módszerek:  

 Multiplex PCR technika (bevezetése 2001-ben) 

 Southern blot analízis (bevezetése 2001-ben) 

Fehérje analízis (külföldi együttműködés: 2003-2006, MTA-DFG tudományos 

együttműködési pályázat) 

MLPA technika (bevezetése 2005-ben) 

Az alkalmazott vizsgálati módszerekkel 149, a klinikusok által DMD/BMD betegség 

gyanújával diagnosztizált fiú- ill. férfi beteg molekuláris genetikai szűrését végeztem el 

és a betegek 63 %-ában igazoltam a mutáció meglétét, amely megegyezik a nyugat 

európai populációban leírt értékkel (60-65 %) (5. táblázat). Az igazolt mutációk 

megoszlása szerint a deléciók 64 %-ban (93 esetben) major hot spot régióban (e44-e52), 

míg 20%-ban a minor hot spot régióban (e2-e10) fordultak elő, amely megfelelt a többi 

populáció adatainak (den Dunnen JT. és mtsai 1989; Liechti-Gallati S. és mtsai 1990). Az 

esetek 14 %-ában (15 eset) a deléciót nem a két hot spot régióban mutattam ki. Ezek 

közül négy esetben a multiplex PCR analízissel nem mutattam ki a deléciót, így további 

vizsgálatra volt szükség; ezért végeztem el az MLPA analízist is. A többi 11 esetben a 

multiplex PCR reakcióval kimutattam ugyan a deléciót, de annak pontos méretét már 

csak a további vizsgálatokkal sikerült maghatározni (cDNS és MLPA analízissel). Egy 

esetben a e45-e49 exonokban duplikációt igazoltam. További duplikációs esetek feltárása 

folyamatban van, hiszen 5-8% várható. Két testvér esetében a e30 exonban pontmutációt 

azonosítottak külföldi együttműködés keretén belül. Számos negatív esetben várható 

pontmutációk azonosítása, amelyre a jövőben további külföldi együttműködés adhat 

lehetőséget. Összesen 40 esetben a multiplex PCR reakció alapján is meg tudtam a 

deléció pontos méretét adni. Az összes érintett személy mutációjának analízisét követően 

a deléció/duplikáció pontos ismeretében 26 esetben BMD fenotípust, míg 67 esetben 
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DMD fenotípust diagnosztizáltam. A multiplex PCR reakció mellett a legtöbb esetben 

további vizsgálatra volt szükség a deléció pontos méretének meghatározása céljából 

(MLPA és cDNS analízis); ez a fenotípus azonosításához volt szükséges. A fenotípus 

előrejelzéséhez feltétlenül szükséges a mutáció méretének pontos ismerete, hiszen a 

molekuláris diagnosztika fejlődésével nem elegendő a DMD/BMD közös fenotípus 

bizonyítása.  

Két esetben a teljes dystrophin gén delécióját mutattam ki, amely esetekben ún. 

folyamatos gén deléciós szindróma tünetegyüttes fordult elő a beteg gyermekekben. A 

vizsgálat eredményeként mindkét mintában igazoltam a teljes dystrophin gén hiányát, 

amely a Duchenne fenotípusért volt felelős. További mutációként igazoltam a GK gén 

hiányát, amely a glicerol kináz deficienciát okozta, míg az NR0B1 gén hiánya, amely 

összefüggésben van az adrenál hypoplasia és a hypogonad tünetekkel, valamint az 

IL1RAPL1 gén deléciója X-kromoszómához kötött mentális retardációs fenotípust 

idézhette elő. A RPGR génben nem mutattam ki PCR reakcióval deléciót, így ennek 

érintettsége egyik betegben sem igazolódott. Az egyik betegben a glycerol kináz 

deficiencia elsődleges fenotípusként jelentkezett és ezért a Duchenne fenotípus klinikai 

elkülönítése háttérbe szorult. A második betegnél a Duchenne fenotípus volt az 

elsődleges klinikai tünet, valamint kis mértékű mentális retardációt azonosított a 

neurológus. Az analízisem világított rá arra, hogy valójában egy folyamatos deléciós 

szindrómáról van szó. A vizsgálattal megállapítottam mindkét betegnél, hogy az egyik 

töréspont a DMD gén (Xp21.2,) és RPGR gén között helyezkedik el. A másik oldali 

töréspontot nem tudtam meghatározni a rendelkezésemre álló módszerekkel, így ebben az 

irányban további vizsgálatok szükségesek. A két esetben a klinikai tünetek 

különbözősége alapján azt feltételeztem, hogy deléció mérete különböző lehet a két 

esetben, amelyet további vizsgálatokkal (a töréspontok pontos azonosításával) kell 

bizonyítani. Amennyiben azonban azonos nagyságú lenne a deléciók mérete a két 

betegben, akkor a fenotípus különbségek kialakulásában az ún. epigenetikai módosító 

tényezők játszanak szerepet. Amennyiben a klinikus véleménye szerint a fenotípus nagy 

valószínűséggel DMD/BMD betegségre jellemző, de molekuláris genetikai módszerrel a 

dystrophin gén mutációját nem tudtam igazolni, akkor izom biopsziás mintavételre került 

sor. Az izomszövet felhasználásával, fehérje analízissel próbáltuk kimutatni a 



V. Megbeszélés 

 97 

dystrophinopathia tényét, amelyre külföldi együttműködés keretében volt lehetőség 

(LMU München, Dept. of Neurology, Friedrich Baur Institute). A felderítetlen fiú/férfi 

beteg közül fehérje analízisen alapuló Western blot (WB) és immunhisztokémia (IH) 

vizsgálatot összesen 8 fiúnál/férfinál végeztem, a DMD/BMD betegség kimutatására. 

Kilenc esetben sem multiplex PCR reakcióval sem MLPA analízissel sem mutattam ki 

deléció és duplikációt, de a klinikai tünetek alapján nagy valószínűséggel DMD/BMD 

betegség érintettsége igazolt. Ezekben az esetekben, indokolt volt az  izombiopszia minta 

vétele, mert az eredmények alapján feltételezhető az esetleges pontmutáció megléte a 

dystrophin génben. Az alkalmazott vizsgálati módszerekkel (multiplex PCR, cDNS próba 

analízis, MLPA analízis) deléciók és duplikációk azonosíthatóak, de a pontmutációk nem 

(MLPA módszerrel csak bizonyos pontmutációk azonosíthatóak). Az esetek 30-35%-ban 

pontmutáció okozza a beteg fenotípust, amelyet dystrophin gén szekvenálásával lehet 

csak igazolni. Erre azonban sajnálatos módon csak néhány európai laboratóriumban van 

lehetőség a gén mérete miatt, hiszen 79 exont kell szekvenálni. Azokban az esetekben, 

amelyekben fehérje szinten bizonyítottuk az elsődleges dystrophin hiányt, a jövőben 

módot keresünk a külföldi vizsgálatok megszervezésére. A többi esetben azonban 

figyelembe kell venni a különböző izomdystrophiát okozó géndefektusok lehetőségét is, 

amelyekről a bevezetésben részletesen beszéltem. Így a dystrophin asszociált 

membránfehérjék vizsgálata nélkülözhetetlen a beteg tüneteinek és betegségének végső 

értelmezéséhez. 

 

2. Hordozóság szűrés a betegséggel érintett családok női hozzátartozói részére 

 

Az analízishez alkalmazott módszerek: 

Southern blot analízis, radioaktívan jelzett cDNS próbával történő hibridizálással 

MLPA technika 

Fehérje analízis 

A hordozóság szűrésére kezdetben csak a cDNS analízis állt rendelkezésemre és ezzel a 

technikával csak azokban az esetekben végeztem el az analízist, amelyekben előzőleg 

elvégeztem az érintett betegeknél a mutációs vizsgálatot és igazoltam a deléciót vagy 

duplikációt. Ezt a vizsgálatot hazánkban én vezettem be a DMD/BMD betegség 
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vizsgálatára. A cDNS analízis egyik kritikus pontja az egyes minták közötti DNS 

koncentrációk megegyezése. A módszer hátránya, hogy a teljes dystrophin gén 

átvizsgálása számos cDNS próbával rendkívül anyag- és időigényes, valamint, hogy csak 

tökéletesen kivitelezett Southern blot alkalmazható a kvantitatív kiértékeléshez. A 

későbbiek során bevezettem egy új eljárást (MLPA) (Schouten JP. és mtsai 2002) - 

hazánkban szintén elsőként -, amellyel olyan esetekben is tudtam a hordozósági státuszra 

választ adni, amelyekben nem rendelkeztem az érintett férfi beteg DNS mintájával, így 

előzőleg nem tudtam elvégezni a deléciós vagy duplikációs analízist. Az MLPA technika 

gyors és megbízható, de egyik kritikus része a vizsgálatnak a megfelelő DNS 

koncentráció beállítása, a termékek méret szerinti szétválasztása, valamint az adatok 

normalizált kiértékelése (ez kifejezetten a kvantitatív kiértékeléshez szükséges). Ha nem 

megfelelő a DNS koncentráció ill. a DNS tisztasága, akkor a ligálás és PCR reakciók nem 

működnek optimálisan és az eredmények kiértékelése csak nagy hibával számolható. 

Fontos, hogy megfelelő külső kontroll mintát válasszunk az MLPA analízishez, mert az 

adatok kiértékelésénél elvárható, hogy a vizsgált mintákat minél kisebb standard hibával 

analizáljuk. Kívánatos továbbá, hogy a külső kontroll DNS minősége a többszöri 

analízisek esetében is megbízható eredményt biztosítson, a különböző minta DNS-ek 

vizsgálata során. A hordozósági analízis során, a feltételezett hordozó mintája mellett 

párhuzamosan mutációt nem hordozó női mintát, valamint az érintett fiú mintáját és az 

adott dystrophin szakaszon biztosan hordozó női mintát is analizálok. A hordozósági 

állapot igazolása egy arányszám alapján történik, amely szám a normális kontroll minta 

és a vizsgált minta jelintenzitás mértékének arányából adódik. A hordozóságot akkor 

tekintettem igazoltnak, ha az arányszám 2:1 (azaz a normál két kópiás mintához képest 

egy kópia van a vizsgált exonból a feltételezett hordozó nő mintájában) vagy ha 2:3 arány 

számot kaptam (ami azt jelenti, hogy a feltételezett női hordozó mintában a vizsgált 

exonban duplikációt mutattam ki a kontroll női mintához képest).  Hordozóság szűrésnél, 

mind a cDNS, mind pedig az MLPA analízis alkalmazásakor, a kérdéses minta  

vizsgálatát egymástól függetlenül, kétszer végeztem el, és csak akkor vettem a 

hordozósági eredményt igazoltnak, ha mind a két esetben ugyanazt az eredményt kaptam. 

Ettől csak abban az esetben tértem el, ha egy mintát mind a két módszerrel analizáltam és 

egyező eredményt kaptam. 
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A hordozósági analízis elvégzését kezdetben csak cDNS analízissel tudtam elvégezni és 

csak azokban az esetekben, amelyeknél már előzőleg elvégeztem az érintett fiú/férfi 

hozzátartozó deléciós analízisét és igazoltam a deléciót. Az új MLPA technika 

bevezetésével ugyanakkor, olyan esetekben is el tudtam végezni a hordozósági analízist, 

amely esetekben nem volt hozzáférhető az érintett hozzátartozótól DNS minta ( a beteg 

már nem élt), így az előzetes deléció feltérképezést nem tudtam elvégezni. Az MLPA 

módszer alkalmazásával a hordozósági analízishez csak a megfelelő külső női kontroll 

mintára volt szükségem és egyszerre két reakcióelegy összemérésével a teljes dystrophin 

gént meg tudtam vizsgálni. Az általam vizsgált mintáknál mind a cDNS, mind az MLPA 

módszerrel is elvégeztem a hordozósági analízist, azért, hogy a két technikát össze 

tudjam hasonlítani. Azokat a mintákat használtam fel az MLPA technika hordozósági 

analízisének beállítására, amelyeknél már előzőleg rendelkeztem cDNS analízis adta 

hordozósági eredménnyel. Megállapítottam, hogy az MLPA technika a hordozósági 

szűrésre gyorsabb és manuálisan könnyebben kivitelezhető mint a cDNS analízis. Bár 

mindkét technikának akadtak kritikus pontjai, de figyelembe véve az MLPA előnyeit, - 

elsősorban azt, hogy a beteg mintája nélkül is analizálható a hozzátartozó DNS mintája - 

a jövőben ezt a módszert alkalmazom a hordozóság szűrési vizsgálatokhoz. Csak azokban 

az esetekben végzem majd el a cDNS analízist, amelyek az ismételt MLPA analízis 

mellett is bizonytalan eredményt adnak. Amennyiben két független technikával is 

ugyanazt az eredményt kapom, a mutációt igazoltnak tekinthetem. A fentiek alapján a 

hordozósági vizsgálattal 45%-ban igazoltam a hordozósági státuszt a vizsgált női 

hozzátartozókban. Három esetben tüneteket is mutató (ún. manifeszt) hordozósági 

állapotot igazoltam beteg leányokban. Régebben a DMD/BMD betegség hordozósági 

analízise, a mért magas szérum CK aktivitás alapján történt. Számos vizsgálattal 

igazolódott, hogy nem minden DMD/BMD hordozóra jellemző az emelkedett szérum CK 

aktivitás, és ezzel hamisan negatív eredmény adható a hordozósági státuszra 

vonatkozóan. Az általam vizsgált manifeszt hordozóknál mindegyik esetben magas 

szérum CK aktivitást mértek, de ennek szintje nem volt szoros összefüggésben a 

megjelenő tünetekkel. Ez alapján is igazolódott, hogy a biokémiai vizsgálat a szérum CK 

aktivitás meghatározása önmagában nem alkalmazható diagnosztikai módszerként a 

hordozósági státusz megadására és a fenotípus előrejelzésére. 



V. Megbeszélés 

 100 

 A 97. családban a manifeszt hordozón lánynak az édesanyja és nagymamája is 

hordozónak bizonyult. Feltételeztem, hogy az érintett férfi hozzátartozó is ugyanazt a 

mutációt hordozta, mint a leány nagyanyja és anyja, azaz e10-e44 deléciót, amely 

mutáció BMD fenotípust eredményez. A 97/1 manifeszt hordozó enyhébb fenotípusa 

ezért a BMD fenotípusnak megfelelő mutáció miatt alakulhatott ki. Másrészről, a másik, 

ép dystrophin gén által termelt fehérje mindenképpen enyhíti az izomdystrophia tüneteit, 

amelynek kialakulásáért a nem-random X kromoszóma inaktiváció tehető felelőssé a 

beteg leány esetében. A másik manifeszt hordozó (124/1) édesanyjánál is igazoltam a 

hordozóságot. Az édesanyáknak nem voltak tünetei, amely a normál x kromoszóma 

inaktivációs mintázattal magyarázható. Ebben a családban a manifeszt hordozó leánynál 

súlyosabb tünetek jelentkeztek mint a 97/1 mintánál tapasztaltak, bár a deléciós 

vizsgálatok alapján a betegség progressziója megfelelt a mutáció out-of-frame típusának, 

azaz a DMD fenotípusnak. Ugyanakkor a leány feltehetőleg tovább fog élni, mint az 

ugyanilyen mutációval rendelkező fiú betegek, amelyet a másik, ép dystrophin géntől 

keletkező fehérje megléte magyaráz. A harmadik manifeszt hordozó leánynak (125/2) de 

novo mutációs eseményt igazoltam, ebben az esetben a női hozzátartozóknál a 

DMD/BMD hordozóság nem igazolódott. Egyik hordozó női hozzátartozónál (97/2, 97/3, 

124/2) sem írtak le a klinikusok manifesztálódó tüneteket, annak ellenére, hogy ugyanazt 

a mutációt hordozták, mint a manifeszt hordozó lányok. Felmerül a kérdés, mi lehet az 

oka annak, hogy fenotípus különbségek adódnak a manifeszt hordozó lányok, és a 

hordozó tünetmentes női hozzátartozóik között. Ahhoz, hogy választ kapjunk, erre a 

kérdésre, további vizsgálatra van szükség. Valószínű, hogy a manifeszt hordozóknál nem 

random módon inaktiválódnak a X kromoszómák, ill. itt a normál X kromoszóma 

preferált inaktivációs folyamata jellemezheti az adott izomszövetet.  

Elemeztem a de novo mutációk megoszlását a magyar betegekben; a rendelkezésemre 

álló mintákból az esetek 28 %-ában igazoltam, hogy a betegséget egy újonnan keletkezett 

mutáció okozza a vizsgált DMD/BMD betegben, mivel ezekben az esetekben a beteg 

édesanyja nem bizonyult hordozónak. Az irodalomban az általam megállapított értéknél 

(28 %) kicsit a magasabb de novo mutációs értéket írtak le (33 %) (Bakker E. és mtsai 

1985). A különbség abból adódhat, hogy nem minden esetben tudtam elvégezni az 

analízist a hiányzó DNS minták miatt. Itt kell megemlíteni, hogy a DMD/BMD 
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betegségben is előfordul az ún. germinális mozaikosság, amely sok esetben az de novo 

mutációnak vélt esetek hátterében áll (Bakker E és mtsai, 1989). Azokban az esetekben, 

amelyekben a hordozósági állapot (lymphocta DNS vizsgálatával) nem igazolódott és a 

női hozzátartozónak DMD/BMD betegséggel érintett fia született, nem zárhatjuk ki a 

germinális mozaikosság lehetőségét. Ezekben az esetekben haplotípus analízist kell 

végezni és ez alapján megadhatjuk az ismételt kockázat értékét: ha nem igazolt a beteg X 

kromoszóma haplotípus, akkor a becsült ismételt kockázat 7 %; abban az esetben ha 

igazolt a beteg haplotípusú X kromoszóma, akkor az ismételt kockázat 14 % (Bakker E. 

és mtsai 1985, 1989). Azoknak a nem hordozó nők részére, akiknél feltételezzük a 

germinális mozaikosság meglétét, mindenképpen fel kell ajánlani a prenatális vizsgálatot 

a következő terhességüknél. Ez tehát minden, látszólag de novo mutációval született fiú 

édesanyjára érvényes. A hordozóság kizárása azonban az illető édesanya további női 

családtagjai számára ad mentességet a betegség ismétlődési kockázata alól. 

A feltételezett hordozó- ill. izomdystrophia tüneteket mutató nők esetében is lehet fehérje 

analízist végezni, de a vizsgálathoz izombiopszia vétele szükséges. Ezért csak abban az 

esetben került erre sor, amelyekben a klinikusok feltételezték a manifeszt hordozó 

DMD/BMD állapotot, vagy más végtagövi izomdystrophia érintettséget. A mintavétel 

invazív jellege miatt ezért csak hat esetben végeztem el a fehérje analízist az feltételezett 

hordozóknál. Mind a hat esetben csökkent dystrophin fehérje mennyiséget mutattam ki  

immunhisztokémiai (IH) és Western blot (WB) technikával. Ugyanakkor csak egy 

esetben igazoltam a dystrophin gén hordozóságára jellemző 0.5 gén dózis értéket DNS 

szintű vizsgálattal, amely az ún. manifesztálódó hordozó státuszra világított rá. További 

egy estben, amelyben a dystrophin és calapain fehérje csökkent mennyisége igazolódott 

IH és WB analízisekkel, igazoltam a CAPN3 gén mutációt (4. exonban 550delA 

Cys669Ser, betegség LGMD 2A). A többi négy esetben dystrophin fehérje mellett más 

DAPC komplexet alkotó fehérje csökkent mennyiségét igazoltam, de a DNS szintű 

mutáció analízis ezidáig még nem történt meg. Ezek alapján  feltételezhető, hogy más 

végtagövi izomdystrophia érintettség is igazolódhat (LGMD), amelyhez további analízis 

szükséges.  
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3. Prenatális vizsgálatok az érintett családokban 

 

Prenatális vizsgálatot 15 esetben végeztem multiplex PCR analízissel, három esetben 

igazoltam a deléció meglétét a fiú magzati mintában. A prenatális vizsgálatokat 

kezdetben csak azokban az esetekben tudtam elvégezni, amelyekben a betegséggel 

érintett családtagban igazoltam a deléciót, és ennek ismeretében végeztem el a multiplex 

PCR reakciót a vizsgált magzati mintában. A chorion boholy mintából kisebb 

mennyiségű DNS-t tudtam izolálni, így fontos volt, hogy lehető legkevesebb DNS 

mennyiséget igénylő módszert alkalmazzam a vizsgálathoz. A multiplex PCR reakcióhoz 

kb. 1 µg DNS is elegendő, míg a cDNS analízishez 6-8 µg DNS szükséges 

emésztésenként. Ezért csak nagyon kevés esetben végeztem el a magzati mintánál a 

cDNS analízist. Kezdetben csak azokban az esetekben végeztem el a magzati vizsgálatot, 

amely esetekben a mutáció az ún. hot spot régiót érintette, mivel kezdetben a magzati 

minta vizsgálatát csak multiplex PCR reakcióval tudtam elvégezni. Az MLPA módszer 

bevezetésével viszont már olyan esetekben is fel tudtuk ajánlani a magzati vizsgálatot, 

amely esetekben sem az érintett személy DNS-e, sem pedig a mutáció pontos helyére 

vonatkozó információ nem állt rendelkezésünkre. Ennek a módszernek a bevezetésével 

lehetőség nyílt egyre több magzati vizsgálat elvégzésére, olyan esetekben is, amelyeknél 

más molekuláris genetikai módszerrel nem lehetett a DMD/BMD betegség előfordulását 

a családban  igazolni. Az új MLPA módszerrel történő analízishez elegendő 100 ng DNS 

mintánként, így lehetőség nyílt a teljes dystrophin gén vizsgálatára, anélkül, hogy nagy 

mennyiségű magzati DNS-t kellene a vizsgálathoz felhasználni. Természetesen magzati 

vizsgálatra csak azokban az esetekben kerülhetett sor, amelyekben előzetesen kimutattuk 

a terhes asszonyban az egyik dystrophin gén valamely exonját érintő deléciót vagy 

duplikációt.  

 

 



VI. Következtetések  

 103 

VI. Következtetések 

 
Alkalmazott analízisek: előnyök és hátrányok 

  

Laboratóriumunkban 2001. évtől vizsgáltam a DMD/BMD betegséggel érintett 

személyek DNS mintáit. Először a multiplex PCR reakcióval (Beggs és Chamberlain 

reakció elegy) történő molekuláris genetikai analízist vezettem be. A multiplex PCR 

reakcióval 2 x 9 exon vizsgálatára van lehetőség, az ún. hot spot régiókban (e2-e10 és 

e44-e52). Ez a vizsgálat gyors eredményt ad a gyakori mutációk detektálására, (a 

deléciók 95%-át képes azonosítani), de nem tudja kimutatni a duplikációs (5-8 %) és a 

pontmutációs eseteket (30-35%). A betegséggel érintett személyeknél olyan deléciók is 

lehetségesek, amelyek nem a hot spot régióban fordulnak elő; ezen esetek vizsgálatára új 

módszerek bevezetésére volt szükséges ugyancsak szükségessé vált a duplikáció 

kimutatása. Ezért 2002-ben bevezettem egy új vizsgálati módszert, a Southern blot 

analízist, amelynél a radioaktívan jelzett cDNS próbákat alkalmaztam az egyes exonok  

kvantitatív megjelenítésére. A rendelkezésre álló cDNS próbák a dystrophin gén csak egy 

bizonyos szakaszát képesek detektálni, így ahhoz, hogy a teljes dystrophin gént 

megvizsgálhassam, hat különböző próba alkalmazására volt szükség. Így egy minta 

vizsgálatához hat hibridizálást kellett elvégeznem, amely minimum két. Előnye a fenti 

analízisnek, hogy a teljes dystrophin génről információt kapunk, és mind a deléciókat 

mind a duplikációkat ki lehet ezzel a módszerrel mutatni. Hátránya, hogy anyag és idő 

igényes, valamint a pontmutációs eseteket ezzel a módszerrel sem lehet kiszűrni. A fenti 

módszer nagy előnye ugyanakkor a multiplex PCR reakcióval szemben, hogy a 

DMD/BMD betegséggel érintett személyek női hozzátartozói hordozósági státuszának 

megállapítására is alkalmas, mivel a dystrophin gén egyes exonjait jellemző hibridizációs 

jel intenzitása kvantitatíven kiértékelhető. A módszer bevezetésével a női hozzátartozók 

hordozóság szűrése is lehetővé vált, de csak azokban az esetekben végeztem el a cDNS 

analízist, amelyekben rendelkezésemre állt a DMD/BMD betegséggel érintett férfi 

hozzátartozó DNS mintája, és így a multiplex PCR reakcióval vagy a cDNS analízissel 

meg tudtam határozni a deléció pontos helyzetét. Ezek után, a deléció helyétől függően 



VI. Következtetések  

 104 

kiválasztottam a megfelelő cDNS próbát, amelyet a hordozósági analízishez használtam. 

Minden hordozósági analízishez a feltételezett hordozó nő mintája mellett párhuzamosan 

az érintett férfi családtag DNS mintájával, egy nem hordozó női kontroll mintával, 

valamint lehetőség szerint, a vizsgált génszakaszon biztosan hordozó pozitív kontroll női 

mintával is elvégeztem az analízist. A cDNS analízis módszer anyag- és idő igényessége, 

valamint a beteg DNS mintájának nélkülözhetetlensége miatt, egy nemzetközi 

viszonylatban is új módszert (Schouten JP. és mtsai 2002) vezettem be a hordozó nők és 

a teljes dystrophin gén mutációs spektrumának feltérképezésére. A 2005-ben bevezetett 

új MLPA analízissel lehetőség nyílt gyors és költségkímélő módon a teljes dystrophin 

gén vizsgálatára, deléciók, duplikációk és bizonyos pontmutációk kimutatására. Az 

MLPA analízist alkalmazva, olyan esetekben is el tudtam végezni hordozósági 

vizsgálatot, amelyekben nem állt rendelkezésemre a beteg DNS mintája, sőt információ 

sem az érintett személy mutációjára vonatkozólag.  

A laboratóriumunkba beérkezett minták, számos esetben, a klinikusok a fenotípus alapján 

nem tudták pontosan meghatározni, hogy melyik izomdystrophia betegség vizsgálatát 

kérjék, ezekben az esetekben több feltételezett diagnózist írtak le és ezért több  

betegségre el kellett végeznünk a molekuláris genetikai vizsgálatot. Számos esetben, 

amikor a DMD/BMD betegségre vizsgált mintánál nem kaptunk eredményt a mutációra 

vonatkozóan, fehérje analízist kellett végeznünk. Ezeket a vizsgálatokat a külföldi 

együttműködés keretén belül végeztük (külföldi partner müncheni Ludwig Maximilians 

University (LMU) a Friedrich Bauer Institut). Az fenti analízisek bevezetése azért is volt 

fontos, mert ezzel lehetőség nyílt a magyarországi DMD/BMD betegek mutációjának 

pontos feltérképezésére, amelynek ismeretében megbízható prognózis adható a 

fenotípusra vonatkozóan. A mutációk pontos ismeretében lehetőség nyílhat a betegek 

számára az esetleges génterápiás kísérletekben való részvételhez, amelyet az EU FP6 

Network of Excellence, TREAT-NMD pályázatban koordinálnak. Ennek a 

konzorciumnak laboratóriumunk is tagja. A DMD/BMD betegség legkorszerűbb 

diagnosztikai eljárásával nemcsak a jövőben terápiás lehetőségek nyílnak meg a magyar 

betegek előtt is, hanem az érintett családok számára biztosítani tudjuk a prevenciót. 

Ph.D. munkám a DMD/BMD betegség mutációs analízisére és hordozóság szűrésére 

irányult, de számos esetben kiderült, hogy más betegség érintettsége állt a klinikailag 
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DMD/BMD betegséggel diagnosztizált személy betegségének hátterében, amelyet 

további vizsgálatokkal igazoltam. Ezért tartom fontosnak, hogy a jövőben egyre több, 

laboratóriumunkban is kivitelezhető módszert vezessünk be, a többi izomdystrophiás 

betegség molekuláris genetikai vizsgálatára, amellyel nem csak a diagnosztikai palettát 

színesítenénk, hanem azokban az esetekben is igazolhatnánk a mutációt, amelyeket ma 

még a bizonytalan kategóriába sorolunk. Az eddigi tapasztalatok alapján kialakítottam 

egy diagnosztikai algoritmust a laboratóriumunkba beérkező ismeretlen fiú/férfi minta 

vizsgálatának menetéről, valamint a női hozzátartozók hordozóság szűrésére vonatkozó 

vizsgálatokról. 
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1. Betegek kivizsgálása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beérkezett ismeretlen fiú/férfi  
vér minta 

(első lépés: DNS izolálás) 

Multiplex PCR reakció Deléció van: a DMD/BMD 
betegség igazolt Nincs deléció 

Ha nincs deléció: további 
vizsgálat szükséges (fehérje 

analízis, majd DNS  
szekvenálás) 

Ha sem a fehérje analízissel, 
sem pedig DNS szekvenálással 
nem igazolódik a dystrophin 
gén mutációja: további 
vizsgálat szükséges más 
izomdystrophiás betegségek 
irányában 

Ha van deléció vagy duplikáció: 
igazolódott DMD/BMD 
betegség (a deléció/duplikáció 
pontos ismeretében megadható 
a fenotípus prognózisa) 

Deléció pontos mérete nincs 
meghatározva: további 

vizsgálat MLPA vagy cDNS 
analízis 

A deléció pontos méretének 
ismeretében: fenotípus 

prognózis megadása 

A deléció pontos mérete már a 
multiplex PCR reakcióval 
megadható: fenotípus prognózis 
megadása 

További vizsgálatok: MLPA 
analízis 
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2. Női családtagok vizsgálata hordozóság kimutatására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beérkezett női hozzátartozó 
minta (feltételezett hordozó) 

Ha ismert a DMD/BMD 
betegséggel érintett 
férfi hozzátartozó 

mutációja 

Ha nem ismert a 
DMD/BMD betegséggel 

érintett férfi 
hozzátartozó mutációja 

A női hozzátartozó 
vizsgálata MLPA 

analízissel 

A női hozzátartozó 
vizsgálata cDNS vagy 

MLPA analízissel 
az érintett gén 

szakaszon 

Ha a hordozóság igazolt, akkor terhesség 
esetén prenatális vizsgálat felajánlása 

Ha a hordozósági állapot nem 
igazolódott: a családi pozició 
pontos ismeretében a negatív 
hordozósági eredmény biztosan 
nem hordozó, vagy esetleg 
germinális/szomatikus mozaikus 
állapotot jelent 

Ha a hordozósági állapot nem 
igazolódott: a családi pozició 
pontos ismeretében a negatív 
hordozósági eredmény biztosan 
nem hordozó, vagy esetleg 
germinális/szomatikus mozaikus 
állapotot jelent 
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VII. Összefoglalás 
 

A Duchenne/Becker-izomdystrophia súlyos, X kromoszómához kötött, recesszív 

neuromusculáris betegség, amelynek előfordulási gyakorisága 1/3500 (Duchenne típus) 

és 1/30000 (Becker típus). A betegség kialakulásáért felelős gént az Xp21-es régióban 

lokalizálták, amelynek terméke a 427 kD nagyságú dystrophin fehérje. Deléciókat, 

pontmutációkat és ritkán duplikációkat a teljes génben detektáltak, ami megnehezíti a 

diagnosztikát. Multiplex polimeráz lánc reakció az érintett férfiak 95%-ában kimutatja a 

deléciót, de nem alkalmas a hordozóság detektálására. Southern-blot analízissel, 6 cDNS 

próbával a teljes 14 kb nagyságú dystrophin gén kódoló szekvenciája analizálható. A 

különböző exonokhoz tartozó radioaktív jelek intenzitásának meghatározásával a 

hordozósági állapot is vizsgálható. A Southern-blot analizís idő- és anyagigényes, 

összehasonlítva a multiplex ligáció-függő próba amplifikáció módszerével, amely 

lehetővé teszi több DNS szekvencia relatív mennyiségének meghatározását egyetlen 

reakcióban. 

Összesen 149 fiú/férfi betegnél végeztem el a dystrophin gén mutációs analízisét 

multiplex PCR reakcióval, Southern blot és MLPA analízissel és 93 esetben igazoltam a 

deléció vagy duplikáció meglétét. Kilencvenhárom női hozzátartozó hordozósági 

státuszát vizsgáltam Southern blot és multiplex ligáció-függő próba amplifikáció 

analízissel összehasonlítva. Negyvenkét esetben (45%) igazoltam mind a két módszerrel 

a hordozósági státuszt. Érdekességként, a hordozó populációban két esetben detektáltam 

duplikációt, két másik esetben pedig a női rokonok hordozónak bizonyultak a teljes 

dystrophin gén hiányára. Három további leány beteg, klinikai tünetekkel hordozónak 

(manifest carrier) bizonyult. A tapasztalatom alapján a multiplex ligáció-függő próba 

amplifikáció analízise gyors és megbízható módszernek bizonyult Duchenne/Becker-

izomdystrophia betegség hordozóság szűrésére, valamint alkalmas az érintett férfiak 

deléció méretének pontos meghatározására is. A pontos deléciós vagy duplikációs méret 

ismeretében a fenotípusra is előrejelzés adható, amely a jövőbeni terápiás eljárás 

kiválasztásához is segítséget nyújthat. 
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VII. Abstract 

 
Duchenne/Becker muscular dystrophy is a severe, recessive, X-linked neuromuscular 

disease with an incidence of 1/3500 (Duchenne type) and 1/30000 (Becker type) in 

newborn boys. The gene responsible for the Duchenne/Becker muscular dystrophy 

phenotype is located at Xp21 and its 427 kD protein product is called dystrophin. 

Deletions, point mutations and rarely duplications can occur almost anywhere in the 

DMD gene, which makes the molecular diagnosis difficult. Multiple polymerase chain 

reactions detect 95% of deletions in affected males, but are not suitable for carrier 

detection in female relatives. Southern-blot analysis with six different cDNA probes 

covers the whole 14 kb dystrophin transcript and allows the detection of female carriers 

by comparing the intensity of the signals corresponding to the different exons. This 

method is time consuming compared to the newly introduced multiple ligation-dependent 

probe amplification method. Multiple ligation-dependent probe amplification is a method 

suitable for relative quantification of several DNA sequences in one reaction. 

The author report results on 149 DMD/BMD affected male patients where the dystrophin 

gene analyses were carried using multiplex PCR, Southern blot with cDNA probe 

hybridisation and MLPA technique and confirmed deletion or duplication on 93 cases.  

The carrier status was analysed simultaneously by cDNA hybridisation and  MLPA 

technique in 93 females and the carrier state was confirmed in 42 cases. In this carrier 

population the author additionally detected two cases with duplication, two cases with 

one copy of the whole dystrophin gene and three manifest carrier females. On the basis of 

these results the MLPA technique, which has been newly introduced in Hungary, proved 

to be a sensitive and quick method for the detection of carrier state in the DMD/BMD 

disease. Moreover, the exact deletion or duplication border can be detected and as a 

result, prediction on the phenotype can be given. This will provide the right therapeutic 

intervention for the affected patients in the future. 
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