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2009
Bevezető

Az  izomdystrophiák  heterogén  betegségcsoportot  alkotnak, 

amely általánosan progresszív izomerővesztéssel jellemezhető. 

Az  izomdystrophiás  tünettel  járó  betegségek  nagy  fokú 

változatosságot mutatnak a betegség kezdetének időpontjában, a 

betegség súlyosságának mértékében,  az  öröklődés  menetében, 

valamint az érintett izomzatban. Mivel a klinikai tünetek között 

átfedés lehet,  az egyes izomdystrophiás betegségek egymástól 

való  elkülönítése  nem egyszerű  feladat  a  klinikusok számára. 

Számos  esetben ugyanazon klinikai  tünet  hátterében más-más 

gén  mutációja  állhat,  amelyből  arra  következtethetünk,  hogy 

számos gén terméke az izomrost szerkezeti fehérjéje vagy egy 

biokémia kaszkád folyamat része lehet és ezzel magyarázható 

az,  hogy  a  különböző  gének  mutációja  hasonló  fenotípust 

eredményezhet.

A  leggyakoribb,  X-kromoszómához  kötött,  recesszív 

öröklődésmenetet  mutató  betegség  a  Duchenne/Becker 

(DMD/BMD) izomdystrophia, előfordulási gyakorisága 1:3500 

(DMD) illetve 1:30 000 (BMD). A DMD betegség súlyosabb 

fenotípussal társul: i.) tünetek kezdete 2-3 éves korban, ii.) 13-

15 éves korra a betegek tolószékbe kényszerülnek,  iii.)  20-25 

éves korban korai halál a szívizomzat és légzőizmok érintettsége 

miatt.  A  BMD  allélikus  forma  enyhébb  fenotípussal 
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jellemezhető: i.) a tünetek fiatal felnőtt korban kezdődnek, ii.) 

nincs  korai  halál,  iii.)  kifejezettebb  szívizom  érintettség 

fordulhat  elő.  A  két  allélikus  forma  közötti  fenotípus 

különbséget a „frame shift” jelenséggel magyarázható. ). 

A  betegség  hátterében  az  Xp21  régióban  elhelyezkedő 

dystrophin gén mutációja áll, amely mutációk lehetnek deléciók 

(60-65 %), duplikációk (5-8 %) és pontmutációk (30-35 %). A 

dystrophin gén 79 exonból áll és 2.6 Mbp nagyságú; jelenlegi 

ismereteink  szerint  ez  a  legnagyobb  méretű  humán  gén,  így 

ezzel  is  magyarázható  a  de  novo  mutációk  viszonylag  nagy 

aránya (az esetek 33%-a). 

Célkitűzés

Jelen  tanulmányban  elsősorban  a  Duchenne/Becker 

izomdystrophia  molekuláris  genetikai  vizsgálatának 

eredményeit  összegeztem.  Célkitűzéseimet  három  pontban 

foglaltam össze.

• A gyakori  dystrophin  gén  mutációk azonosítása  az  érintett 

fiú/férfi betegekben, valamint a  mutációk méretének pontos 

meghatározása, amellyel a fenotípusra vonatkozó prognózis 

adható.

• A betegséggel érintett női hozzátartozók hordozóság szűrése 

és  a  magyarországi  DMD/BMD  családokban  előforduló 

hordozósági  gyakoriság meghatározása, valamint  egy olyan 
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módszer bevezetése, amellyel lehetőség van olyan esetekben 

is  a  hordozósági  állapot  meghatározására,  amely esetekben 

nem  állt  rendelkezésemre  a  betegséggel  érintett  férfi 

hozzátartozó DNS mintája.

• Szekunder  prevencióként  a  magzati  vizsgálatok bevezetése, 

amellyel  az  érintett  DMD/BMD  családoknak  a 

családtervezésben is segítség adható.

Módszerek

Laboratóriumunkban  2001.  évtől  végeztem  a  DMD/BMD 

betegséggel  érintett  betegek  molekuláris  genetikai  vizsgálatát 

multiplex  PCR  reakcióval,  valamint  a  női  hozzátartozók 

hordozóság szűrését cDNS próbával. Az MLPA módszert 2005-

ben  vezettem  be,  amellyel  a  deléciós  és  duplikációs  esetek 

szűrése kibővült, valamint a lehetőség nyílt az ún. ritka deléciók 

(olyan  deléciók,  amelyek  a  „hot  spot“  régiókon  kívül 

találhatóak) kiszűrésére is. A molekuláris genetikai vizsgálatot 

mindig  megelőzi  a  neurológiai  vizsgálatok  sora,  valamint 

szérum kreatin kináz (CK) szint mérése is.

A  molekuláris  analízisekhez  három  vizsgálati  módszert 

alkalmaztam: az elsőként bevezetett módszer a multiplex PCR 

reakció,  Southern  blot  analízis  radioaktívan  jelölt  cDNS 

próbával és multiplex ligáció függő próba amplifikálás MLPA 

analízisek voltak.
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Multiplex PCR reakció: 

A  multiplex  PCR  reakcióval  a  dystrophin  gén  két  hot  spot 

régióját érintő deléciókat lehet feltérképezni. Ez a vizsgálat nem 

alkalmas a duplikációk és pontmutációk, valamint a hordozósági 

vizsgálat kimutatására, mivel a reakció nem kvantitatív.

cDNS analízis: 

A kvantitatív Southern-blot analízisnél használt cDNS próbák a 

dystrophin  gén  egyes  szakaszainak  detektálására  alkalmasak, 

így  a  teljes  dystrophin  gén  vizsgálata  hat  cDNS  próbával 

végezhető  el.  A  hordozósági  státusz  megállapításához 

kvantitatív jelintenzitás mérésre van szükség, amelyet a relatív 

jelintenzitási  értékkel  adhatunk  meg.  A  vizsgálathoz  Packard 

Instant Imager készüléket alkalmaztam, és így lehetőségem volt 

nem  csak  a  deléciók  detektálására,  hanem  a  duplikációk 

kimutatására  is  az  érintett  férfiakban,  valamint  a  női 

hozzátartozóknak  a  hordozósági  analízisét  is  elvégezhettem a 

deléció vagy duplikáció pontos helyének ismeretében.

MLPA (multiplex ligáció-függő próba amplifikálás):

Az  MLPA  módszerrel  egyszerre  tudtam  vizsgálni  a  teljes 

dystrophin gént (79 exont), ezzel lehetőség nyílt 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 
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vizsgálatát is, kvantitatív kiértékelés alapján. Az egyes minták 

analíziséhez  csak  két  reakció  elegy  összemérése  szükséges, 

amelyekkel  a  teljes  dystrophin  gén  egyidejű  vizsgálatára  van 

mód. A két reakció eleggyel mind a 79 exon, valamint 5-5 belső 

kontrollként működő próba is amplifikálódik, amelyek egy része 

az X kromoszóma különböző régióit jelöli. 

Eredmények

Férfi  betegek  deléciós  és  duplikációs  analízisének 

eredményei

A  2001-től  gyűjtött,   összesen  149  klinikailag  DMD/BMD 

betegséggel  érintett  férfi  DNS  mintájában  vizsgáltam  meg  a 

dystrophin  gént.  A  molekuláris  genetikai  vizsgálatot  három 

vizsgálati  módszerrel  végeztem:  Multiplex  PCR  reakció, 

Southern  blot  analízis  radioaktívan  jelzett  cDNS  próba 

hibridizálással, valamint MLPA analízissel. Az általam vizsgált 

mintákban 93  esetben (63%-ban)  igazoltam a  dystrophin  gén 

mutációját,  amely  megegyezett  a  többi  Nyugat-Európai 

populációkban mért értékkel. A deléciós esetek közül 64 %-ban 

(60 fő) a major hot spot (ex43-ex52), 20 %-ban (18 fő) a minor 

hot  spot  (ex02-ex10)  régióban  mutattam ki  a  dystrophin  gén 

mutációját. Mindezeken felül, az esetek 16 %-ban (15 fő) ún. 

atipikus  vagy  ritka  mutációk  meglétét  is  igazoltam.  Két 

fiútestvér  esetében  az  30.  exonban  stop  kodont előidéző 
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pontmutációt igazoltunk, amely DMD fenotípust eredményezett. 

Egy  esetben  ex45-ex49  exonokban  duplikációt  mutattam  ki, 

amely DMD fenotípust okozott. Két egymással nem rokon fiú 

DNS  mintájában  a  teljes  dystrophin  gén  hiányt  detektáltam 

MLPA  módszerrel,  amely  során  csak  az  öt  belső  kontroll 

fragment  amplifikálódott,  míg  a  dystrophin  gén  egyik  exonja 

sem.  A  vizsgálatot  további  szomszédos  génekre  is 

kiterjesztettem;  olyan  PCR  reakciókat  terveztem,  amellyel  a 

szomszédos  gének  egy-egy  exonját  vizsgáltam.  PCR  primert 

terveztem a következő génekre:

• ARX gén (Xp22.13) nem mutattam ki deléciót

• IL1RAPl1 gén (xp22.1-p21.3) teljes gén deléció

• NR0B1 gén (Xp.21.3-p21.2) teljes gén deléció 

• Glycerol  kináz  gén  (GK  gén:  Xp21.3-p21.2,)  teljes  gén 

deléció

• Dystrophin gén (Xp21.2) teljes gén deléció

• RPGR gén (Xp21.1) nem mutattam ki deléciót

Mind  a  két  beteg  női  hozzátartozót  is  megvizsgáltam  DMD 

hordozósági státusz irányában, és az MLPA módszerrel sikerült 

kimutatni  a  teljes  dystrophin génre  vonatkozó hordozóságot  a 

két édesanyában. Az egyik esetben lehetőségem nyílt az érintett 

fiú  nagymamájának  a  DNS  mintáját  is  megvizsgálni  MLPA 

módszerrel és a hordozóságot a dystrophin génben kizártam.
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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  betegséggel 

érintett családokban. A hordozósági analízishez csak kvantitatív 

analízisek alkalmazhatók (cDNS és MLPA analízisek), mivel a 

hordozósági  státusz  megállapítása  a  normális  női  minta  két 

kópiának megfelelő dózis értékhez viszonyított minta DNS-nél 

mért  dózis  érték maghatározásával történik (deléció esetén az 

arány  2:1,  míg  duplikáció  esetén  2:3).  Összesen  93  női 

hozzátartozónál  végeztem  el  a  hordozósági  analízist,  és  42 

esetben  (45  %-ban)  igazoltam  a  hordozósági  státuszt,  amely 

dystrophin  gén  deléciójának  következménye  volt.  Két  női 

hozzátartozónál  duplikáció  okozta  a  hordozósági  állapotot 

igazoltam,  mivel  ebben  az  esetben  nem  állt  rendelkezésre  a 

beteg  férfi  hozzátartozó  DNS  mintája  így  az  analízist  csak 

MLPA  módszerrel  végeztem.  További  28  feltételezett 

DMD/BMD  hordozó  női  hozzátartozónál,  csak  az  MLPA 

analízissel végezhettem a dystrophin gén vizsgálatát, mivel nem 

rendelkeztem  az  érintett  férfi  beteg  DNS  mintájával  és  13 

esetben  igazoltam  a  hordozósági  státuszt.  Három  esetben 

manifesztálódó hordozósági  állapotot  igazoltam  MLPA  és 

cDNS  analízissel.  Mind  a  három  esetben  magas  szérum  CK 

szintet  mértek  és  egy  esetben  a  manifesztálódó  hordozósági 
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állapot  súlyos fenotípussal  társult  (14 éves korától  tolószékbe 

kényszerült  a  beteg),  valamint  a  további  két  esetben enyhébb 

fenotípussal  járó  (izomgörcsök  és  izomfájdalmak) 

manifesztálódó  hordozóságot  igazoltam.  Elvégeztem  MLPA 

analízist  az  édesanyák  DNS  mintájával  is  és  két  esetben 

igazoltam a  hordozósági  állapotot,  amely  nem társult  klinikai 

tünetekkel. A harmadik manifesztálódó lány édesanyjánál nem 

igazoltam  a  hordozóságot,  így  ebben  az  esetben  a 

manifesztálódó  hordozósági  állapotot  a  dystrophin  génben 

újonnan keletkezett mutáció okozza (de novo eset). 

Azokban  az  esetekben,  amelyekben  nem  igazoltam  a 

hordozósági  állapotot,  csak  abban  az  esetben  végeztem  el  a 

magzati  minta  vizsgálatát,  amelyben  a  vizsgált  női 

hozzátartozónak volt már egy a DMD/BMD betegséggel érintett 

fia.  Ezekben  az  esetekben  mindig  figyelembe  kell  venni  a 

germinális és szomatikus mozaikosság lehetőségét is, amelynek 

igazolásához,  további  molekuláris  genetikai  vizsgálatok 

elvégzése szükséges.

Prenatális vizsgálatok

A prenatális  minta  vétele  a  terhesség  12.  hetében történik,  a 

chorion  boholy  lecsípésével;  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 lány 
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magzatok  hordozósági  szűrését  nem végeztem el.  15  esetben 

végeztem  el  a  magzati  DNS  dystrophin  génjének  mutációs 

analízis  és  három  esetben  igazoltam  a  deléciót  (ex47-ex50, 

ex12-ex17,  ex45-ex52 deléció),  amely DMD/BMD betegséget 

okozhat.

Fehérje analízis

Azokban  az  esetekben  indokolt  a  fehérje  analízis  elvégzése, 

amelyekben  nem  igazolt  a  dystrophin  gén  mutációja.  Az 

izombiopsziás mintákat  a  müncheni  Ludwig  Maximillians 

University  (LMU)  Friedrich  Baur  Institute,  Neurológiai 

osztályán  dolgoztam  fel,  tudományos  együttműködés  keretén 

belül  (DFG-MTA  kormányközi  pályázat).  Összesen  8  fiú 

izommintájának vizsgálatára volt lehetőségem, amely 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 45. exonjának és két esetben a teljes dystrophin 

gén  delécióját,  valamint  egy  esetben  duplikációt  ex45-ex49 

exonokban. 

Következtetések

A  Dystrophin  gén  molekuláris  genetikai  anlíziséhez három 

vizsgálati módszert alkalmaztam: Multiplex PCR reakció (a gén 

két  hot  spot  régiójának  vizsgálata),  Southern  blot  analízis 
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radioaktívan  jelzett  cDNS  próbákkal  történő  hibridizálással 

(deléciók és duplikációk kimutatására alkalmas), MLPA analízis 

(deléciók és  duplikáció,  bizonyos  pont  mutációk kimutatására 

alkalmas módszer).

A  fent  említett  vizsgálati  módszerek  bevezetésével  a  kitűzött 

célok megvalósítása következő eredménnyel zárult: 

• A  DMD/BMD  betegséggel  diagnosztizált  fiú/férfi  beteg 

mutációs  analízisével  a  nyugateurópai  populációban 

tapasztalt  értéknek  (60-65%)  megfelelő  értéket  kaptam 

(63%). Az esetek 64 %-ban a major hot spot régióban és 20 

%-ban  a  minor  hot  spot  régióban  igazoltam  a  deléció 

meglétét,  valamint  16  %-ban  atipikus  vagy  ritka  deléciós 

eseteket mutattam ki.

• A  bevezetett  új  vizsgálati  módszerekkel  (cDNS és  MLPA 

analízis) a deléciós és duplikációs mutációk pontos méretét is 

azonosítottam, amellyel a fenotípusra vonatkozó prognózist is 

adtam (65 esetben a súlyosabb DMD fenotípust és 28 esetben 

az enyhébb BMD fenotípust igazoltam).

• A  vizsgált  DMD/BMD  betegeknél  a  leggyakrabban 

előforduló  töréspontot  a  dystrophin  gén  44.  intronjában 

igazoltam (39 %).

• A  hordozóság  szűrésére  két  fajta  analízist  is  bevezettem 

(cDNS  és  MLPA  analízis)  amellyel  az  általam  vizsgált 

populációban 45%-ban igazoltam a hordozósági állapotot.

• Három  esetben  igazoltam  a  manifesztálódó  hordozósági 
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állapotot és a betegek édesanyjainál két esetben igazoltam a 

hordozóságot,  amely  nem  társult  klinikai  tünetekkel.  A 

manifesztálódó hordozói  állapotot  ezekben az esetekben az 

X-kromoszóma nem random módón történő  inaktivációjával 

magyarázható,  amelynek  igazolásához  további  vizsgálatok 

szükségesek.

• Két édesanyánál a teljes dystrophin gén deléciójához köthető 

hordozóságot  igazoltam,  amely  nem  társult  klinikai 

tünetekkel. Ezekben az esetekben az analízist csak az újonnan 

bevezetett MLPA módszerrel tudtam igazolni.

• Az MLPA analízissel 28 olyan esetben is eltudtam végezni a 

hordozósági analízist, amelynél nem rendelkeztem az érintett 

fiú/férfi  DNS  mintával  sem  információval  a  mutációra 

vonatkozóan.

• A  prenatális  vizsgálatok  bevezetésével  lehetőség  nyílt  az 

érintett családoknak a családtervezésben segítséget nyújtani.

Ph.D. munkám a DMD/BMD betegség mutációs analízisére és 

hordozóság szűrésére irányult, de számos esetben kiderült, hogy 

más  betegség  érintettsége  állt  a  klinikailag  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 
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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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