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Bevezetés 

 

A Humán Genom Program fejlődése és a molekuláris genetikai technikák széleskörű elterjedése a klinikai 

orvostudományok minden területére nagy hatást gyakorolt, beleértve a szemészetet is. A molekuláris 

biológia fejlődése alapjaiban megváltoztatta a betegségek etiológiájával és klasszifikációjával kapcsolatos 

ismereteinket. A molekuláris genetikai diagnózis mára már számos öröklődő szemészeti kórképben 

lehetségessé vált, és a szemészeti betegségeket okozó génmutációk megismerése nagymértékben 

hozzásegít a mendeli öröklődésű szembetegségek pathomechanizmusának megértéséhez. A poligénes 

vagy multifaktoriális betegségek vizsgálata szintén nagyon érdekes terület, mivel a genetikai és a 

környezeti faktorok hatásának tanulmányozása vált lehetővé. 

 

Doktori értekezésemben egy mendeli öröklődésű és két multifaktoriális szemészeti betegség vizsgálatát és 

eredményeit foglalom össze. A hamburg-eppendorfi Egyetem Humángenetikai Intézetében egy 

többgenerációs, autoszomális domináns öröklődésű veleszületett stacioner farkasvakságban szenvedő dán 

családot vizsgáltunk. E munkánk célja a betegségokozó mutáció azonosítása és a pathomechanizmus 

tisztázása volt. A Semmelweis Egyetem Tömő utcai Szemészeti Klinikáján folyó kutatásunk során egy 

betegcsoporton belül a fotorefraktív keratektomiával (PRK) kezelt betegek körében két multifaktoriális 

kórképet vizsgáltunk: a kóros perzisztáló corneális homály kialakulását befolyásoló genetikai faktorokat 

mutációanalízis segítségével tanulmányoztuk; a PRK-t követő szteroid-indukált okuláris hipertenzió 

kialakulását befolyásoló genetikai tényezők elemzése során polimorfizmus vizsgálatokat végeztünk. 

Kutatásunk célja a refraktív sebészeti beavatkozások biztonságosságának növelése és a lehetséges 

komplikációk előfordulásának és súlyosságának csökkentése volt a megfelelő genetikai szűrés és az 

adekvát posztoperatív kezelés alkalmazásával.  

 

Az autoszomális domináns veleszületett stacioner farkasvakság (congenital stationary night blindness, 

CSNB) egy ritka kórkép, kialakulásának hátterében a pálcikák funkciózavara áll. A szemfenéki kép, a 

látótér és a színlátás általában ép, de a betegek elektroretinogramján abnormális pálcika válaszok 

figyelhetőek meg, illetve kóros a sötétadaptációs görbéjük. Az első leírt, adCSNB-ben szenvedő családot 

1838-ban fedezték fel Dél-Franciaországban és napjainkig 15 generációban közel 135 beteg családtag vált 

ismertté. A betegséget okozó mutáció felderítésére a pálcika-specifikus G-protein, a transzducin alfa-

alegységének génjében (GNAT1) 1996-ban került sor. A CSNB autoszomális domináns formájában a 

pálcikák fototranszdukciós kaszkádjában szerepet játszó gének néhány misszenz mutációja ismert 

mindössze: a rodopszin génben (RHO), a foszfodiészteráz enzim béta-alegységének génjében (PDE6B), 

és a pálcika-specifikus transzducin alfa-alegységének génjében (GNAT1) találtak mutációt. Míg a RHO és 

PDE6B gének mutációi konstitutívan aktív fehérjéket eredményeznek, az egyetlen ismert adCSNB-

asszociált GNAT1 mutáció (p.Gly38Asp) egy inaktív α-transzducint hoz létre. Vizsgálatunkban a dán 

család betegség-okozó mutációját és a betegség etiológiai magyarázatát kerestük.  

 



 3 

A fotorefraktív keratektomiát követő corneális sebgyógyulásban jelentős egyéni különbségek 

mutatkoznak. A corneális subepitheliális haze egy ritka szövődménye PRK beavatkozásoknak, de 

nagymértékben csökkentheti a látásminőséget, különösen szürkületkor (mezopikus körülmények között). 

A legérdekesebb kérdés, hogy miért alakul ki bizonyos esetekben, míg másokban nem. Ezt a különbséget 

részben a genetikai hajlam, a környezeti hatások vagy az avasculáris sebgyógyulási folyamatok egyéb 

változásai magyarázhatják. Mivel a subepitheliális haze klinikai képe nagymértékben hasonlít a lumikán-

null egerek fenotípusához, mutációanalízist végeztünk a kisméretű leucin-gazdag proteoglikánok 

családjába tartozó lumikán és a keratokán géneken, hogy megvizsgáljuk humán betegcsoportban e két gén 

csírasejtes mutációinak szerepét a kóros corneális homály kialakulásában. Feltételeztük, hogy e jelölt 

gének mutációi szerepet játszanak a corneális subepitheliális haze kialakulásában, mert a lumikán és a 

keratokán nélkülözhetetlen a kollagén fibrillogenezisben és a corneális transzparencia fenntartásában. A 

lumikán-hiányos egerek corneájában a kollagénszerkezet szabálytalan, a kollagénfibrillumok átmérője és 

az interfibrilláris tér megnövekedett, a cornea elvesztette átlátszóságát. Humán betegcsoportban 

mindeddig nem vizsgálták a lumikán gén mutációit. A keratokán gén mutációit napjainkig egyetlen 

humán kórképben (cornea plana congenita) azonosították.  

 

A PRK-t követő posztoperatív terápia része a szteroid szemcseppek helyi alkalmazása, mivel a 

glükokortikoidok dehidráló hatásúak a corneális stromában. A glükokortikoidok segítik a refraktív 

stabilitás megtartását és gátolják a stromális hegesedést, a stroma visszavastagodását és a 

következményes refrakciós regressziót, bár hatásuk molekuláris háttere nem pontosan tisztázott. A helyi 

vagy szisztémás glükokortikoid kezelés szemnyomás emelkedéshez vezethet, azonban jelentős egyéni 

különbségek mutatkoznak a szteroid-indukált okuláris hipertenzió kialakulásának gyakoriságában és a 

mellékhatások súlyosságában. A normál populáció három csoportra osztható a szteroid válaszkészség 

tekintetében: kifejezett responderek (high responders), mérsékelt responderek (moderate responders) és 

non-responderek. Az egészséges populációban megfigyelt szteroidra adott válasz különbözőségét a 

glükokortikoid receptor funkcionális polimorfizmusai befolyásolják. Az N363S, az ER22/23EK és a Bcl I 

polimorfizmusok szerepét a glükokortikoid-érzékenység megváltozatásában már korábban felismerték. 

Az N363S és a Bcl I polimorfizmust megnövekedett glükokortikoid érzékenységgel hozták 

összefüggésbe, a harmadik vizsgált ER22/23EK polimorfizmus a glükokortikoid receptor szteroidhormon 

iránti érzékenységét csökkenti. Megvizsgáltuk, hogy e polimorfizmusok protektív vagy rizikó 

faktorokként szerepet játszanak-e a szteroid-indukált okuláris hipertenzióban a PRK-át követő exogén 

glükokortikoid kezelés során. 
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Célkitűzések 

 

Tanulmányainkban az alábbi célokat tűztük ki: 

 

1. a, Azonosítani a betegségokozó mutációt hordozó gént az ismert autoszomális domináns retinitis 

pigmentosa és adCSNB-t okozó gének közül a kongenitális stacioner farkasvakságban szenvedő 

dán családban. 

 

b, Megvizsgálni, hogy az új mutáció milyen funkcionális hatással bírhat az autoszomális 

domináns farkasvakság patomechanizmusában?  

 

2.1. a, Bizonyítani a lumikán gén csírasejtes mutációinak feltételezett szerepét a kóros corneális 

homályképződés patomechanizmusában a PRK-val kezelt betegcsoportban. 

 

b, Megvizsgálni a további jelölt gén, a keratokán csírasejtes mutációinak szerepét a kóros 

corneális homály kialakulásában a PRK-val kezelt betegcsoportban. 

 

2.2 a, Meghatározni a glükokortikoid receptor gén N363S, Bcl I és ER22/23EK polimorfizmusainak 

allélfrekvenciáját az általunk vizsgált PRK-val kezelt betegcsoportban. 

 

b, Megvizsgálni a szteroid-indukált okuláris hipertenzió kialakulása és a glükokortikoid receptor 

gén három funkcionális polimorfizmusának – N363S, Bcl I, ER22/23EK - előfordulása közötti 

összefüggést a PRK után lokális fluorometolon (0.1%) készítménnyel kezelt betegcsoportban. 

 

c, Megvizsgálni a szteroid-indukált okuláris hipertenzió kialakulása és a glükokortikoid receptor 

gén három funkcionális polimorfizmusának – N363S, Bcl I, ER22/23EK - előfordulása közötti 

összefüggést a PRK után lokális prednizolon acetát (0.5%) készítménnyel kezelt 

betegcsoportban. 
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Módszerek 

 

1.  Munkánk során egy 3 generációs dán családot vizsgáltunk, amelyben 9 családtag szenvedett 

autoszomális domináns farkasvakságban. A rutin szemészeti vizsgálatok mellett Goldmann-féle 

kinetikus látótérvizsgálat, színlátásvizsgálat, sötétadaptációs vizsgálat (Goldmann-Weekers) és 

elektrofiziológiai vizsgálatok történtek a hellerupi Nemzeti Szemészeti Klinikán, Dániában.  

A további vizsgálatok a Hamburg-Eppendorf Egyetem Humángenetikai Intézetében történtek, 

Németországban. A kapcsoltsági analízis során az ismert autoszomális domináns retinitis 

pigmentosa és adCSNB géneket fluorescens mikroszatellita markerek segítségével vizsgáltuk 

ABI PRISM 310 Genetic Analyzer készüléken. Az adatokat az MLINK programmal értékeltük.  

A jelölt gén mutációanalízise során standard PCR protokollt alkalmaztunk és automata 

kétirányú szekvenálást végeztünk. A talált mutáció verifikálása és a szegregáció vizsgálata a Tse 

I restrikciós enzimmel való hasítással történt. Száznégy kontroll kromoszómát és minden 

elérhető családtag DNS mintáját megvizsgáltuk. 

Az ismert röntgenkrisztallográfiás adatok alapján molekuláris modellezést végeztünk a SWISS-

Model program (http://swissmodel.expasy.org) segítségével. A mutáns fehérje háromdimenziós 

szerkezetét a PDBviewer szoftver segítségével tettük láthatóvá. 

 

 

2.1 Klinikai és genetikai tanulmányt végeztünk azon betegek körében, akiket 1999-2004 között 

excimer lézerrel kezeltek a Semmelweis Egyetem I. sz. Szemészeti Klinikáján. A vizsgálatban 

10 beteg (7 férfi, 3 nő) vett részt, akiknél a corneán megfigyelt subepitheliális haze mértéke 

Hanna szerint ≥1,5 volt 1 évvel a műtét után. Kontrollként 2, PRK műtéttel kezelt, normális 

corneális sebgyógyulást mutató páciens véréből származó DNS-t vizsgáltunk.  

Klinikai vizsgálatok: rutin szemészeti vizsgálatokat és in vivo confocális mikroszkópiát 

végeztünk a cornea szerkezetének és az endothelium vizsgálatára. A corneális haze Hanna skála 

szerinti súlyosságát réslámpás biomikroszkópiával határoztuk meg.  

Genetikai vizsgálatok: genomiális DNS-t izoláltunk, majd primertervezés után polimeráz 

láncreakció révén amplifikáltuk a lumikán és keratokán gének promoter régióját és a teljes 

fehérje kódoló szakaszát. A lumikán gén esetében a PCR termékek DNS szekvenciájának 

meghatározásához automata szekvenálást végeztünk. A keratokán gén esetében a mutációk és a 

normális genetikai variánsok meghatározásához heteroduplex analízisen alapuló mutációszűrő 

módszert, a hőmérsékletgrádiens gélelektroforézist (TGGE, Temperature Gardient Gel 

Electrophoresis, Whitman), és a pozitív esetekben a kétirányú automata szekvenálás módszerét 

alkalmaztuk. 
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2.2 Tanulmányt végeztünk 102 betegen (57 férfi, 45 nő), akiket excimer lézerrel kezeltek a 

Semmelweis Egyetem I. sz. Szemészeti Klinikáján és a posztoperatív kezelés részeként lokális 

szteroid kezelésben részesültek. Az alkalmazott szteroid kiválasztása a sebgyógyulási 

folyamatoktól és a refrakciós regressziótól függött. 

 Klinikai vizsgálatok: rutin szemészeti vizsgálatokat, corneavastagság mérést és Goldmann 

applanációs tonometriát végeztünk. A szteroidkezelés hatására a szemnyomásértékek különböző 

mértékű emelkedését figyeltük meg. Külön csoportot képeztünk a csak fluorometolon 

szemcseppel kezelt (A1 csoport, 73 beteg 132 szeme), a fluorometolonnal, majd prednizolon 

acetát szemcseppel kezelt betegek számára (A2 csoport, 26 beteg 42 szeme), valamint a 

harmadik csoportban a prednizolon acetát terápia kezdetétől követtük a betegek szemnyomás 

emelkedését (B csoport, 38 beteg 76 szeme). 

 Genetikai vizsgálatok: A genotípus meghatározásához genomiális DNS-t izoláltunk. Az N363S 

polimorfizmus vizsgálata allél-specifikus PCR módszerével történt, a Bcl I és ER22/23EK 

polimorfizmusok vizsgálatát restrikciós fragment hosszpolimorfizmus (PCR-RFLP) módszerével 

végeztük.  

A statisztikai elemzéshez covariancia analízist alkalmaztunk előrehaladó lépésenkénti változó 

szelekcióval. Az analízist a STATISTICA 5.0 szoftvercsomag felhasználásával kiviteleztük. 
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Eredmények 

1. Mikroszatellita markerek segítségével genotipizáltuk a családtagokat. A kétpontos kapcsoltsági 

vizsgálat során a GNAT1 génhez közel elhelyezkedő D3S1289 marker gyenge kapcsoltságot 

mutatott (LOD érték=1.81, θ= 0.00 rekombinációs gyakoriságnál). A GNAT1 gén minden 

exonját és az átfedő intronikus régiókat magukba foglaló PCR amplikonok direkt szekvenálása 

során egy heterozigóta C/G cserét azonosítottunk a 200. kodon első nukleotidhelyén (c.598C>G) 

a 6. exonban, mely az α-transducin Switch 2 doménjét kódolja. A mutáció a Tse I restrikciós 

enzim hasítóhelyének megszűnéséhez vezet, és az elvégzett RFLP vizsgálat megmutatta, hogy a 

c.598C>G mutáció minden beteg családtagban heterozigóta formában fordult elő. A betegség 

lókusza és a C>G allél közti kétpontos kapcsoltsági analízis során erős kapcsoltságra utaló 

eredményt kaptunk (LOD érték=3.01, θ= 0.00 rekombinációs gyakoriságnál) komplett 

penetranciát és a mutáns allél frekvenciáját 0.0001–nek feltételezve. A c.598C>G 

nukleotideltérés nem fordult elő 104 kontrollkromoszóma vizsgálata során.  

 A p.Gln200Glu mutáns fehérje molekuláris modelljét elemezve feltételezhető, hogy a mutáció 

nagy valószínűséggel csökkenti a transzducin α-alegységének GTPáz aktivitását, ezáltal a 

fototranszdukciós kaszkád konstitutív aktivációjához vezet.  

 

2.1. Klinikai vizsgálatok: A legkifejezettebb corneális homály a PRK után 1 évvel Hanna szerint 2.0 

fokozatú volt. Nem találtunk szignifikáns különbséget a PRK kezelt kóros homállyal gyógyuló 

corneák endothelsejt denzitásában az egészséges corneákhoz hasonlítva.  

 Genetikai vizsgálatok: Sikerült optimalizálni a PCR módszert. A lumikán gén exonjai és az 

átfedő intronikus szakaszok amplikonjait megszekvenáltuk. Nem találtunk csírasejtes mutációt 

az 1. és 2. exonok 5’-UTR szekvenciáiban, a lumikán gén kódoló 2. és 3. exonjaiban, és a 3’-

UTR régió kezdeti szakaszán sem a beteg, sem a kontrollcsoportban. A keratokán gén 3 

amplikonjának vizsgálata során a hőmérsékletgrádiens gélelektroforézis módszerét sikerült 

optimalizálni. Találtunk egy eltérő TGGE mintázatot egy kontroll mintában, mely kétirányú 

szekvenálással egy intronikus heterozigóta G>T cserének bizonyult. A keratokán génben más 

genetikai eltérést nem találtunk. 

 

2.2. Klinikai vizsgálatok: A posztoperatív szteroidkezelés során az esetek 37%-ában volt szükséges 

a terápia váltása fluorometolon cseppről (0.1%) prednizolon acetát cseppre (0.5%), mely 

átlagosan 3 hónapos fluorometolon kezelést követően következett be. 

 Az A1 és az A2 vizsgálat eredménye: Az átlagos legmagasabb szemnyomásérték az A1 

vizsgálat esetében 18.0 Hgmm (11-36 Hgmm); az A2 csoportban 24.8 Hgmm (14-44 Hgmm) 

volt. Nem találtunk szignifikáns prediktor tényezőket a legmagasabb szemnyomás tekintetében. 

A vizsgált polimorfizmusok és klinikai tényezők maximális szemnyomásértékre gyakorolt 

hatását nem sikerült bizonyítani az A1 és A2 vizsgálat során. 
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 A B vizsgálat eredménye: A követés a prednizolon acetát (0.5%) cseppek első adásától indult. 

Az átlagos legmagasabb szemnyomás a kezelés során 26.6 Hgmm (14-44 Hgmm) volt. A 

változók előrehaladó, lépésenkénti szelekcióját követően csak az N363S polimorfizmus maradt a 

modellben (koefficiens: 9.1Hgmm, SE=4.1 Hgmm, p=0.03, konfidencia intervallum: 1.0, 17.3 

Hgmm). A többi vizsgált változónak nem volt szignifikáns hatása.  

 Genotipizálás: A vizsgált betegcsoportban talált allélfrekvenciák megegyeztek a korábban 

kaukázusi populációban leírt adatokkal. Az N363S és az ER22/23EK polimorfizmusok esetében 

nem találtunk a génvariánst homozigóta formában hordozó beteget. 
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Következtetések 

 

1. a, Az ismert autoszomális domináns retinitis pigmentosa és autoszomális domináns kongenitális 

stacioner farkasvakságot okozó gének közül kapcsoltsági analízissel kiválasztottuk a jelölt 

GNAT1 gént. Az általunk tervezett primerekkel optimalizáltuk a mutációanalízis módszerét. A 

vizsgált többgenerációs dán családban sikerült azonosítani az új heterozigóta misszenz mutációt 

(c.598C>G) a pálcika-specifikus transzducin alfa-alegységének génjében, mely a p.Gln200Glu 

aminosavcseréhez vezet az α-transzducin kifejezetten konzervált Switch2 doménjében.  

 

b, A transzducin ismert röntgen krisztallográfiás szerkezete alapján elkészített mutáns 

fehérjemodell alapján feltételezhető, hogy a mutáns fehérje GTPáz aktivitása csökkent az α-

transzducin kifejezetten konzervált Switch2 doménjében bekövetkezett konformációs változás 

révén, így a mutáció a fototranszdukciós kaszkád konstitutív aktivációjához vezet. Azonosítottuk 

a GNAT1 gén első konstitutív aktiváló hatású mutációját. 

 

 

2.1 a, Elsőként vizsgáltuk humán betegcsoportban a lumikán gén mutációit az általunk kidolgozott 

metodikával. A lumikán gén csírasejtes mutációinak jelenléte a kóros corneális homályt mutató, 

PRK-val kezelt betegcsoportban nem igazolódott, ezért nagy valószínűséggel nem játszanak 

szerepet a PRK-t követő kóros corneális subepitheliális homály kialakulásában. 

 

b, Kidolgoztuk az optimális PCR és heteroduplex analízisen alapuló mutációs előszűrő módszert 

a keratokán gén vizsgálatára. Az elvégzett mutációanalízis alapján nem találtunk csírasejtes 

mutációt a keratokán génben. A keratokán gén csírasejtes mutációinak szerepe a kóros corneális 

homály kialakulásában nem igazolódott a vizsgált betegcsoportban. 

 

 

2.2 a, Elsőként vizsgáltuk a glükokortikoid receptor N363S, Bcl I és ER22/23EK 

polimorfizmusainak előfordulását szemészeti betegcsoportban. A általunk vizsgált PRK-val 

kezelt betegcsoportban a polimorfizmusok allélfrekvenciája megegyezett az irodalomban leírt 

adatokkal.  

 

b, Elsőként vizsgáltuk a glükokortikoid receptor gén funkcionális polimorfizmusa - N363S, Bcl 

I, ER22/23EK - és a szteroid-indukált szekunder szemnyomásemelkedés asszociációját. Nem 

találtunk szignifikáns összefüggést az N363S, Bcl I és ER22/23EK génvariánsok és a szteroid-

indukált okuláris hipertenzió előfordulása között PRK után fluorometolonnal (0.1%) kezelt 

betegcsoportban. 
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c, Elsőként írtuk le a glükokortikoid receptor N363S polimorfizmusa és a szteroid-indukált 

okuláris hipertenzió előfordulása közötti szignifikáns összefüggést PRK után prednizolon 

acetáttal (0.5%) kezelt betegcsoportban. A Bcl I és ER22/23EK génvariánsok és a szteroid-

indukált okuláris hipertenzió előfordulása között nem találtunk asszociációt PRK után 

prednizolon acetáttal (0.5%) kezelt betegcsoportban. 
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