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BEVEZETÉS 
 

A Darier-kór, más néven dyskeratosis follicularis a pubertás 
után, kórosan elszarusosott papulákkal jelentkezik a szeborreás 
bőrterületeken (pl. mellkason, háton, arcon). Hátterében 1999-
ben fedezték fel az endoplazmatikus retikulum kalcium ATP-
ázát (SERCA2) kódoló ATP2A2 gén mutációit. Két évvel 
később egy másik autoszomális dominánsan öröklődő 
bőrbetegség, a Hailey-Hailey-kór (krónikus benignus familiáris 
pemphigus) okaként a Golgi készülék kalcium pumpáját 
(hSPCA1) kódoló ATP2C1 gén mutációit írták le. E kórkép 
felnőttkorban a nagy hajlatok területén hólyagok, eróziók 
kialakulásával jár. A két betegség közös sajátossága a sejtek 
egymás közötti kapcsolatainak szövettani képen megfigyelhető 
felbomlása (acantholysis) az epidermis szuprabazális 
rétegeiben.  
A SERCA2 fehérje az endoplazmatikus retikulum (ER) 
membránjában helyezkedik el, s működése során egy ATP 
molekula hidrolízisével két kalciumiont juttat az 
endoplazmatikus retikulum lumenébe. Ezáltal a citoplazma  és 
az ER lumen kalciumion-koncentrációjának szabályozásában 
játszik fontos szerepet. 
A hSPCA pumpa egy ATP molekula bontásával egy kalcium- 
vagy mangániont juttat a Golgi készülék lumenébe. Szerepet 
játszik a citoplazmatikus kalciumion-koncentráció és a 
kalciumion-oszcillációk szabályozásában, valamint a Golgi 
készülék és a szekretoros vezikulumok lumeneiben a fehérjék 
poszttranszlációs módosításához szükséges kalcium- és 
mangánion-koncentráció biztosításában. 
Mind a SERCA2, mind a hSPCA1 fehérje a szervezet 
valamennyi sejtjében megtalálható, ennek ellenére a két 
betegség tünetei a bőrre korlátozódnak. Nem ismert, hogyan 
vezetnek a kalciumpumpa-gének mutációi a két betegségben 
megfigyelhető strukturális eltérésekhez.  
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CÉLOK 

 
• A magyarországi Darier-kóros és Hailey-Hailey-kóros 

betegek összegyűjtése, klinikai jellemzése. 
• A betegek perifériás véréből DNS izolálás, az érintett 

gének teljes kódoló szakaszának analízisével a betegség-
okozó mutációk azonosítása. 

• Az eredmények összevetése a klinikai képpel az esetleges 
fenotípus-genotípus összefüggések feltárása céljából.  

• Az intracelluláris kalciumion-koncentráció által 
szabályozott differenciációs folyamat összehasonlítása 
egészséges és Hailey-Hailey-kóros betegek 
keratinocytáinak tenyészetében. 

 
MÓDSZEREK 

 
DNS izolálás, PCR amplifikáció 
DNS-t perifériás vér lymphocytáiból az elfogadott 
módszereknek megfelelően izoláltuk. Minden vizsgált személy 
írásos beleegyező nyilatkozatban engedélyezte a genetikai 
vizsgálat elvégzését.  
Mindkét betegségben az érintett gén teljes kódoló szakaszának 
vizsgálatára volt szükség. Darier-kórban az ATP2A2 gén 21 
exonját, Hailey-Hailey betegségben az ATP2C1 gén 28 exonját 
amplifikáltuk az exonokkal határos szomszédos introniális 
szakaszokra illeszkedő oligonukleotid primerek 
felhasználásával. 
 
Konformáció szenzitív gél-elektroforézis (CSGE), automatizált 
szekvencia-analízis 
A heteroduplex analízist 8% polyacrylamidot, 10% 
etilénglikolt, 15% formamidot és 20xGT puffert tartalmazó 
vertikális gélben végeztük. A mintákat 5 percig tartó, 98 0C-on 
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történő denaturációt követően 68 0C-on 55 percig inkubáltuk 
futtatás előtt. A heteroduplexeket SYBR Green I. (Sigma) 
festéssel tettük láthatóvá.  
A heteroduplex analízis során kiválasztott, megváltozott 
elektroforetikus futási sebességet mutató szakaszokat ABI 
Prism 310 automata szekvenáló rendszerrel (Applied 
Biosystem)  szekvenáltuk.  
 
PCR termékek restrikciós fragment hossz analízise 
Néhány esetben a detektált mutációk jelenlétét restrikciós 
endonukleázokkal való emésztéssel verifikáltuk. 
 
Neutrális polimorfizmus kizárása normál kontrollok szűrésével 
Új missense mutációk detektálása esetén 50, a betegségben 
nem szenvedő normál kontroll egyén 100 allélján vizsgáljuk az 
adott eltérés jelenlétét vagy hiányát konformáció szenzitív gél-
elektroforézissel annak vizsgálatára, hogy neutrális 
polimorfizmusról vagy betegségokozó mutációról van-e szó. 
 
RNS vizsgálat 
Egy betegünkben introniális báziscserét detektáltunk, mely 
esetben felmerült, hogy az eltérés új hasítási helyet alakíthat ki 
a spliceosome enzimkomplexe számára. E feltevés 
bizonyítására RNS vizsgálatot végeztünk. Perifériás vér 
limfocitáiból teljes RNS-t vontunk ki, majd reverz 
transzkripciót végeztünk. Az így kapott teljes cDNS-oldatból 
az mRNS egy 162 bázispár hosszú szakaszának amplifikációját 
végeztük saját tervezésű PCR primerek felhasználásával. A 
kapott PCR-termékek hosszát agaróz gél-elektroforézissel 
határoztuk meg. A PCR-termékeket tisztítottuk, majd két 
irányban automatizált szekvencia analízist végeztünk. 
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Keratinocyta tenyészet 
Hámsejttenyészethez Hailey-Hailey betegekből vett punch 
biopsziás mintákból és normál kontroll egyéneken más okból 
eltávolított bőrsebészeti minták eltérést nem tartalmazó 
szegélyéből nyertünk keratinocytákat. Amint elérték a kívánt 
sűrűséget (70-80%-ban összefüggő réteget képeztek), a sejtek 
felének tápoldatát 1.2 mM-os kalciumion-koncentrációjúra 
cseréltük, ezzel stimulálva differenciációjukat. A sejtek másik 
feléhez ismét alacsony, 0.07 mM kalciumion-koncentrációjú 
tápoldatot adtunk. 24 óra elteltével a sejteket további 
vizsgálatokhoz gyűjtöttük össze. Ezáltal valamennyi 
kísérletben differenciálódott és differenciálatlan normál és 
Hailey-Hailey-kóros betegekből származó hámsejtek fehérje- 
vagy RNS-tartalmát hasonlíthattuk össze. 
 
Fehérjekivonás és Western immunoblotting 
A sejteket homogenizációs pufferben reszuszpendáltuk és a 
szuszpenziót homogenizáltuk. A minták fehérjetartalmát BCA 
kittel határoztuk meg. Western immunoblot-ot standard 
módszerek szerint végeztünk. 
A mintákat kemilumineszcencia révén detektáltuk. Mivel 
célunk egyes fehérjék mennyiségének összehasonlítása volt a 
normál kontrollokból és a betegekből származó minták között, 
több módszerrel is kontrolláltuk, hogy egyenlő mennyiségű 
fehérjét alkalmaztunk-e valamennyi mintából.  
A végső értékeléshez a kemilumineszcenciával nyert fotókon 
az egyes minták kvantitatív összehasonlításához denzitometriát 
végeztünk, majd mintánként az involucrin csíkhoz rendelhető 
számadatokat a béta-aktinhoz tartozóval normalizáltuk, s a 
betegekből nyert minták fehérjetartalmát a normál kontrollok 
fehérjetartalmának százalékában határoztuk meg. 
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RNS kivonás, reverz transzkripció és valódi idejű kvantitatív 
PCR 
Sejtkultúrából gyűjtött mintákból standard, kereskedelemben 
kapható kittel (QIAGEN) teljes RNS kivonást végeztünk. 
Valódi idejű kvantitatív PCR-t ABI 7900 PCR készüléken 
SYBR Green módszerrel végeztünk. Belső kontrollként a 18S 
riboszomális RNS-t használtuk. 
Minden sejtmintából 3 azonos involucrin-, és 3 azonos kontroll 
PCR reakciót futtattunk. Az adatokat a 2-ΔΔCT módszer 
alkalmazásával analizáltuk.  
 
Luciferáz assay 
A kalciumionok involukrin promoterre kifejtett szabályozó 
hatását normál kontrollokból ill. Hailey-Hailey betegekből 
származó keratinocytákban luciferáz esszével határoztuk meg. 
A sejteket két különböző vektor-konstrukttal transzfektáltuk, 
lipofekt alapú SuperFect transzfekciós reagens 
felhasználásával. Egyikük tartalmazta az involucrin promoter 
3.7 kb hosszúságú szakaszát; ebben a konstruktban az 
involucrin promoter aktivációja luciferáz enzim 
termelődéséhez vezet.  
Az involukrin promotert a kalciumion-koncentráció 
megemelésével stimuláltuk, majd a stimuláció hatékonyságát a 
luciferáz enzim mennyiségével arányos felvillanások 
mérésével, luminométerrel határoztuk meg. 
 
Az involukrin mRNS féléletidejének meghatározása 
Az involukrin transzkripcióját a kalciumion-koncentráció 
megemelésével stimuláltuk, majd 10 µg/ml actinomycin D 
hozzáadásával leállítottuk az mRNS szintézist. 0, 1, 6 és 18 óra 
elteltével gyűjtöttünk mintákat, majd RNS extrakció és reverz 
transzkripció után valódi idejű kvantitatív PCR-rel határoztuk 
meg az involukrin mRNS mennyiségét. Belső kontrollként 
GAPDH mRNS mennyiségét mértük.  
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EREDMÉNYEK 
 

16 Darier-kóros betegben végeztük el a teljes kódoló régió 
mutációanalízisét, s a munka eredményeként 11 különböző, 
heterozigóta mutációt azonosítottunk (táblázat), köztük 9 új, az 
irodalomban korábban nem ismertetett mutációt. 
  
 Mutáció A mutáció 

típusa 
A mutáció 
következménye 
fehérje szinten 

A fehérje mely 
részén 

1. 116A→C  missense N39T S1 
2. 482C→A missense A161D β-redőzet 
3. 492G→C missense R164S β-redőzet 
4. 542C→G missense T181R β-redőzet 
5. 558insT Leolvasási 

keret 
eltolódása 

PTC +5as β-redőzet 

6. 1288-6A→G New splice 
site,leolvasási 
keret 
eltolódása  

PTC +21as P-domén 

7. 1320delT Leolvasási 
keret 
eltolódása  

PTC+8as foszforilációs 
hely (P-domén) 

8. 1821delC Leolvasási 
keret 
eltolódása  

PTC +3as Nukleotid-kötő 
(N-) domén 

9. 2104G→A Missense D702N Hinge domain 
10. 2369A→C Missense Q790P M6 
11. 2727T→A Non-sense C909X M8 
 
Hailey-Hailey-kórban az ATP2C1 gén teljes kódoló 
szakaszának vizsgálatával 3 heterozigóta mutációt 
azonosítottunk. Egy betegben a 13. exonban található 1085. 
pozíciót érintő adenin inszerció kereteltolódás révén STOP 
kodon kialakulásához vezet 11 kodonnal az eltérés után. Egy 
másik páciens vizsgálata a  exonban az 1516. pozícióban álló 
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citozin timinre cserélődését mutatta ki. Ezáltal a cDNS 506. 
triplete CAG helyett TAG STOP kodonra változott.  
A harmadik detektált mutáció egy 25 bázispár hosszúságú 
szakasz deléciója a gén 5’ nem kódoló régiójából (nt+4-
+29del). Ezen a szakaszon található az Sp-1 transzkripciós 
faktor kötőhelye, melynek hiányában irodalmi adatok szerint 
az ATP2C1 génről történő transzkripció mértéke minimális. 
Egészséges kontroll személyek, valamint Hailey-Hailey kóros 
betegek tenyésztett hámsejtjeiben Western blottal határozva 
meg az involukrin fehérje mennyiségét, Hailey-Hailey-kórban 
differenciálódott állapotban csökkent involukrinszintet 
találtunk. Az eleve kevesebb involukrint tartalmazó sejtek a 
kalciumkoncentráció emelésére kevésbé fokozták az involukrin 
expresszióját. Ugyanezt figyeltük meg az mRNS szintű 
vizsgálataink során is. 
Az involukrin gén promoterének luciferáz-esszével való 
vizsgálata során megfigyeltük, hogy a kalciumkoncentráció 
megemelésének hatására az involukrin promoter aktivitása 
normál sejtekben négyszeresére, Hailey-Hailey kóros sejtekben 
hatszorosára fokozódott. A csökkent involukrin mRNS 
mennyiség tehát nem a defektív promoter aktiváció 
következménye. 
A sejtek mRNS-szintézisének actinomycin D-vel való leállítása 
után Hailey-Hailey-kóros betegek hámsejtjeiben az involukrin 
transzkriptum lebomlását fokozottnak találtuk. 
 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ EREDMÉNYEK 
HASZNOSÍTÁSA 

 
  Magyarországi Darier-kóros betegekben keresve az 
ATP2A2 gén mutációit, 11 heterozigóta eltérést találtunk, 
melyből nyolc variációt mi detektáltunk először. Két pontszerű 
deléció, egy inszerció és egy splice-site módosító introniális 
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báziscsere mellett hat missense és egy nonsense mutációt 
írtunk le.  

Hailey-Hailey kóros betegekben az ATP2C1 gént 
vizsgálva 3 új mutációt: egy inszerciót, egy nonsense mutációt 
és egy, a gén 5’ nem-kódoló szakaszát érintő, 25 bázispár 
kiesésével járó deléciót találtunk.  
A klinikai kép és a háttérben álló mutációk között egyértelmű 
genotípus-fenotípus összefüggést nem találtunk.  
  Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy Hailey-Hailey-
kóros betegekből származó keratinocytákban a nyugalmi 
kalciumkoncentráció normál kontrollokból származó sejtekhez 
képest emelkedett, s a beteg sejtek kisebb intracelluláris 
kalciumjellel válaszolnak az extracelluláris 
kalciumkoncentráció emelkedésére. Hailey-Hailey-kóros 
betegekből származó hámsejtekben a megemelkedett 
intracelluláris kalciumkoncentráció strukturális és funkcionális 
következményeit kerestük. Az elszarusodó sejtboríték egyik 
vázfehérjéjének, az involukrinnak szintjét betegekből származó 
sejtekben csökkentnek találtuk, míg a késői differenciációs 
markerek szintje nem változott.  
A csökkent involukrinszint okát kutatva az involukrin mRNS 
szintjét csökkentnek találtuk, s későbbi vizsgálataink tanúsága 
szerint e jelenség hátterében a transzkriptum fokozott 
lebomlása állt.  
Mindezen in vitro eredmények jelentőségének értékeléséhez 
szükség van további, in vivo vizsgálatok elvégzésére, illetve 
annak vizsgálatára, vajon a fokozott mRNS lebomlás más 
struktúrfehérjék transzkriptumait is érinti-e. 

A dolgozat összefoglalja a Darier és Hailey-Hailey 
betegségekben végzett genetikai vizsgálatok eredményeit és 
beszámol az első magyarországi mutáció analízisekről.  
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