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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

ADH Autoszomális domináns hypokalcaemia 

ALP Alkalikus foszfatáz 

ATP adenozin-trifoszfát 

BMD Csont ásványianyag sűrűség 

βCL Béta-CrossLaps 

BSA Marha szérum albumin 

Ca2+ Kalciumion 

[Ca2+] Kalciumion koncentráció 

cAMP Ciklikus adenozin-monofoszfát  

CaSR Kalcium-szenzor receptor 

CCCR Kalcium clearence/kreatinin clearence hányados 

cDNS Komplementer DNS 

CCD “Charge coupled device” / Töltéscsatolt eszköz 

DAG diacil-glicerol 

dmCaSR-RFP Dupla mutáns CaSR-RFP fuziós protein 

DMEM "Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium" 

EC50 Maximális hatás 50%-át kiváltó agonista koncentráció 

ECD Extracelluláris domén 

F Fluoreszcens intenzitás 

FHH Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia 

FCS “Fetal Calf Serum” / magzati borjú szérum 

FIHP Familiaris izolált  hyperparathyreosis 

GPCR G-fehérjéhez kapcsolt receptor 

GRK GPCR-kináz 

HEK293 Humán embrionális vesesejt-293 sejtvonal 

HPT-JT Hyperparathyreosis – állkapocs tumor szindróma 

HEPES N-2-Hidroxietilpiperazin-N'-2-etánszulfonsav 

IP3 Inozitol-trifoszfát 

MAPK Mitogén-aktivált protein kináz 

MEN1 Multiplex endokrin neoplázia 1-es típus 
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MEN2A Multiplex endokrin neoplázia 2A típus 

MTC Medullaris pajzsmirigy carcinoma 

NSHPT Újszülöttkori súlyos hyperparathyreosis 

OC Osteokalcin 

PCR Polimeráz láncreakció 

PHPT Primer hyperparathyreosis 

PIP2 Foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfát 

PKC Protein-kináz-C 

PLA2 Foszfolipáz-A2 

PLC Foszfolipáz-C 

PLD Foszfolipáz-D 

PTH Parathormon 

PTHrP Parathormonszerű fehérje 

RAMP Receptor aktivitást módosító fehérjék 

RFP Vörös fluoreszcens fehérje 

ROMK Vastag felszálló szegmentumban lévő kalcium-csatorna 

SHPT Szekunder hyperparathyreosis 

VFT "Venus flytrap" domén 

wCaSR-RFP Vad típusú CaSR-RFP fuziós protein 
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NUKLEOTID SORREND ÉS AMINOSAVKÓDOK 

 
 

Szimbólum  Kód  Aminosav  Kódoló nukleotidsorrend  

A  Ala  Alanin  GCT,GCC,GCA,GCG  

B  Asp, Asn  Aszpartát, Aszparaginsav  GAT,GAC,AAT,AAC  

C  Cys  Cisztein  TGT, TGC  

D  Asp  Aszpartát  GAT, GAC  

E  Glu  Glutamát, Glutaminsav  GAA, GAG  

F  Phe  Fenilalanin  TTT, TTC  

G  Gly  Glicin  GGT, GGC, GGA, GGG  

H  His  Hisztidin  CAT, CAC  

I  Ile  Izoleucin  ATT, ATC, ATA  

K  Lys  Lizin  AAA, AAG  

L  Leu  Leucin  TTG, TTA, CTT, CTC, CTA, CTG  

M  Met  Metionin  ATG  

N  Asn  Aszparagin  AAT, AAC  

P  Pro  Prolin  CCT, CCC, CCA, CCG  

Q  Glu  Glutamin  CAA, CAG  

R  Arg  Arginin  CGT, CGC, CGA, CGG, AGA, AGC 

S  Ser  Szerin  TCT, TCC, TCA, TCG, AGT, AGC  

T  Thr  Treonin  ACT, ACC, ACA, ACG  

V  Val  Valin  GTT, GTC, GTA, GTG  

W  Trp  Triptofán  TGG  

X  Xxx  Ismeretlen  - 

Y  Tyr  Tirozin  TAT, TAC  

Z  Glu, Gln  Glutamát, Glutaminsav  GAA, GAG,CAA, CAG  

·  Stop  Stop  TAA, TAG, TGA  
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I. BEVEZETÉS 

Az extra-, és intracellularis kalcium koncentrációjának stabilitása az élő szervezetek 

homeosztázisának fenntartásában kulcsszerepet tölt be. Régóta ismert tény, hogy az 

ionos kalcium az intracelluláris jelátviteli folymatok egyik központi hírvivője. Az 

utóbbi 30 év intenzív kutatásainak eredményei egyértelműen igazolták, hogy az 

extracelluláris kalciumion egyben elsődleges receptor ligand is, és mint ilyen az 

egyetlen „ion-hormon”. Az 1980-as évek kísérleteiből kiderült, hogy a 

mellékpajzsmirigy fősejtjein olyan kalcium receptor van, amely G-fehérjéhez 

kapcsolódva továbbítja a receptor konformáció változásában kódolt jelet. Az 

extracellularis kalcium koncentráció emelkedését érzékelő receptort (calcium sensing 

receptor, CaSR) 1993-ban klónozták Azóta, nemcsak a mellékpajzsmirigy sejtekben, 

hanem számos más sejtben, köztük olyan sejtekben is, amelyek közvetlenül nem 

vesznek részt a kalcium anyagcsere szabályozásában., is sikerült kimutatni a receptor 

működését. A receptor felfedezése utáni években egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 

receptor génjén előforduló mutációk felelősek néhány korábban már leírt, öröklődő 

kórkép kialakításáért. A mutációknak aktiváló vagy inaktiváló hatásuk lehet a receptor 

működésére; az inaktiváló mutációk a kalcium érzékelést rontják, ezáltal 

hyperkalcaemiával járó betegségeket okozhatnak. Az aktiváló hatású géndefektusok 

ezzel ellentétben hypokalcaemiát eredményezhetnek. Ezek a betegségek ritkán 

fordulnak elő, a gyakoriságukat illetően kevés, csak becslésen alapuló populációs adat 

áll rendelkezésre, de felismerésük és elkülönítésük az egyéb parathormon-dependens 

kalcium anyagcsere zavaroktól azonban elengedhetetlenül fontos a helyes terápia 

megválasztásához. A betegek kivizsgálásának lépéseit kevés nemzetközi ajánlás 

dolgozza fel. 

Vizsgálatom tárgyául a Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinikáján igazolt, 

a CaSR működésének zavarával járó betegségek elemzését választottam. A betegségek 

genetikai hátteréről és a kórlefolyásról szerzett tapasztalatok összefoglalásával egy 

diagnosztikai algoritmust állítottunk fel a parathormon-dependens hyperkalcaemiák 

kivizsgálását illetően, amelynek széles körű használata elősegítheti ezeknek a nem 

ritkán tünetmentes kórképeknek a gyakoribb felismerését.  
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

II.1. A kalcium-szenzor receptor szerkezete és intracelluláris jelátviteli útjai 

A CaSR-t elsőként 1993-ban marha (1), majd 1995-ben humán mellékpajzsmirigy 

szövetből (2) nyert cDNS-ből sikerült klónozni. A humán CaSR-t kódoló gén a 3-as 

kromoszóma hosszú karján (3q21-24) helyezkedik el (3). A receptor a G-fehérjéhez 

kapcsolt receptor (GPCR) család „C” alcsaládjába tartozik a metabotrop glutamát 

receptorral, a metabotrop GABAB receptorral és a szaglásban résztvevő feromon-

receptorokkal együtt (4). Ezeket a receptorokat egy szokatlanul nagy méretű 

extracelluláris domén (ECD), egy 7 hurokból álló transzmembrán szakasz, és egy 

intracelluláris farki régió jellemzi. A humán CaSR 1078 aminosavból áll, ebből 612 

aminosav az ECD, 250 aminosav a hét-transzmembrán szakasz, 216 aminosav pedig az 

intracelluláris rész felépítésében vesz részt.  Az N-terminális ECD aminosavai vesznek 

részt a ligand megkötésében, valamint a működést lehetővé tevő dimer szerkezet 

kialakításában. (5, 6). Az ER-ban keletkező még éretlen receptor az endoplazmás 

retikulumban raktározódik, innen a Golgi apparátusba jut, ahol a receptor az ECD-en 

glikozilálódik. Az érett receptor ezután a sejtfelszínen homodimerként expresszálódik. 

Az érési folyamat során a sejtorganellumok közötti mozgás irányításában ún. „receptor 

aktivitást módosító fehérjék” (RAMP) vesznek részt (7).  

A CaSR legfontosabb természetes ligandja az extracelluláris szabad kalciumion [Ca2+]. 

A ligandkötés egy meglehetősen konzervatív szerkezetű alegységen, az ún. „Venus 

flytrap” (VFT) doménen valósul meg. A VFT domén három-dimenziós szerkezete egy 

kagylóhoz hasonlítható, amelynek két szomszédos lebenye inaktív állapotban nyitott 

„héjakkal” várja a ligandot (8). A kalcium kötésben savas aminosavak vesznek részt. 

Eddig három ligandkötő helyet azonosítottak, amelyek mindegyike több kalciumion 

megkötésére alkalmas (9). Inaktív állapotban az aminosavak elektron donor –OH- 

csoportjai H-híd kötésben állnak a receptort körülvevő H2O molekulákkal. Amikor az 

extracelluláris kalcium-szint növekszik, a divalens, nagy átmérőjű kalciumionok 

fokozatosan kiszorítják a vízmolekulákat az elektron-donorokból. Egy kalciumion két 

vagy több elektron-donor csoporttal kelátkötést hoz létre, amelynek hatására a kagyló-

szerkezet „bezárul”, majd ez az állapot stabilizálódik (10). A ligandkötés a dimeren 

belül a receptor rotációját eredményezi (11).  
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A CaSR-nak az extracelluláris kalciumionokon kívül további természetes és 

mesterséges agonistái, illetve allosztérikus modulátorai ismertek. Egy adott agonista 

affinitását a receptorhoz a maximális hatás 50%-át kiváltó agonista koncentrációval 

(EC50) jellemezhetjük. Humán mellékpajzsmirigy sejteken végzett in vitro mérések 

alapján a Ca2+ EC50 értéke 1.0-1.25 mmol/l,. Ennek rendkívüli jelentősége van, ugyanis 

a normális extracelluláris Ca2+ koncentráció éppen ebben a tartományban van (1.1-1.3 

mmol/l) (12, 13). Ez a tulajdonság egyedülállóvá teszi a CaSR-t, mivel a többi GPCR a 

ligandjait igen nagy affinitással köti (az EC50 érték a nano-, vagy submikromoláris 

koncentráció tartományra esnek). A kalciumhoz hasonlóan alacsony affinitású néhány 

divalens kation, mint a Mg2+, a Ba2+, a Sr2+ és a Mn2+. Ez utóbbiak azonban kisebb 

hatáserősségűek, amit nagyobb ionméretük magyarázhat (10). In vitro kísérletek más 

ligandok aktiváló hatását is igazolták. Az  I-es típusú agonisták közé szervetlen kationok 

(Gd3+, La3+, Yt3+, Zn2+, Ni2+, Cd2+,  Pb2+, Co2+,  Fe2+) és szerves polikationok 

(neomycin, poliarginin, protamin, spermin) tartoznak, amelyek a receptor ligandkötő 

helyéhez kapcsolódnak (14, 15). A II-es típusú agonisták nem a ligandkötő helyhez, 

hanem ettől távolabb eső területhez kötődve fejtenek ki pozitív allosztérikus hatást, így 

ezek nem igazi agonisták, hanem allosztérikus modulátorok. Ide sorolhatók az ún. 

kalcimimetikumok, amelyek működéséhez szükség van alacsony koncentrációjú (0.1-

0.5 mmol/l) extracelluláris kalciumra. A kalcimimetikumok a hét-transzmembrán 

szakaszhoz kötődnek és fokozzák a recepor Ca2+ iránti affinitását (16). Néhány L-

aminosav esetében (L-fenilalanin, L-triptofán, L-hisztidin, L-alanin, L-glutamát) szintén 

hasonló hatást mutattak ki(17).  

A ligandkötődés által okozott konformáció-változásban kódolt jel egyelőre nem 

tisztázott módon a hét-transzmembrán hurkon keresztül az intracelluláris szakaszhoz 

vezetődik. Ennek hatására a receptor többféle specifikus G-fehérjéhez kötődhet, 

amelyek különböző jelátviteli utakat indítanak be. A CaSR receptor intracelluláris 

jelátviteli rendszerét diszpergált marha mellékpajzsmirigy sejteken és humán 

embrionális vesesejtvonalon (HEK293 sejtek) végzett kísérletek eredményei alapján 

ismerjük. A HEK293 sejtek nem expresszálják a CaSR-t, a receptort kódoló cDNS-t 

tartalmazó vektorok stabil vagy átmeneti transzfekciós módszerrel juttathatók a 

sejtekbe. Western-blot kísérletek igazolták, hogy a HEK293 sejtek sejtmembránján a 

CaSR-ok megjelenési formája megegyezik a mellékpajzsmirigy sejteken találtakkal 
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(18), így modell kísérletek végzésére ez a sejtvonal alkalmas. Ugyanakkor figyelembe 

kell venni azt a körülményt, hogy a HEK293 sejtek felszínén a CaSR-ok száma 

sokszorosa a natív mellékpajzsmirigy sejteken lévőnek ezért a Ca2+ EC50 értéke 3-4 

mmol/l (18).  

A Gq fehérje által elindított jelátvitel során aktiválódik a foszfolipáz-C (PLC) enzim, 

ami a sejtmembránban lévő foszfatidil-inozitol-4,5-biszfoszfátot (PIP2) diacil-glicerolra 

(DAG) és inozitol-trifoszfátra (IP3) bontja. Ezen kívül a CaSR agonisták a PLC mellett a 

foszfolipáz A2 (PLA2) és a foszfolipáz D (PLD) enzimeket is aktiválhatják, amelyek 

hatására arachidonsav és foszfatidsav keletkezik (19). A megnövekedett mennyiségű 

intracelluláris IP3 hatására a sejten belüli raktárakból, elsősorban az endoplazmás 

retikulumból, Ca2+ szabadul fel, ami intracelluláris kalcium oszcillációként mérhető 

(20). Magasabb sejten kívüli kalcium koncentráció hatására ezt követően az 

intracellularis kalcium felszabadulás hatására feszültség-függő sejtmembrán kalcium-

csatornák is megnyílnak, ami folyamatosan magas intracelluláris kalcium szintet 

eredményez (21, 22). A Gi fehérjéhez való kötődés az adenilát-cikláz enzim gátlását 

okozza, és ez a sejten belüli ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP) szint csökkenését 

eredményezi (23). Mindkét jelátvitel során mitogén-aktivált protein kinázok (MAPK) 

aktiválódnak (ERK, p38, JNK), amelyek sejt-specifikus módon különböző 

transzkripciós faktorok működését szabályozzák (24). A CaSR jelátviteli útjait az 1. 

ábra foglalja össze. 
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1. ábra 

A kalcium-szenzor receptor ligandkötő mechanizmusa és intracelluláris jelátviteli 

útjai 

 

Rövidítések: Ca2+: kalciumion, PLC: foszfolipáz-C, PIP2: foszfatidil-inozitol-

bifoszfát, DAG: diacil-glicerol, IP3: inozitol-trifoszfát, MAPK: mitogén-aktivált 

protein kináz, cAMP: ciklikus adenozin-monofoszfát 

 

A receptor aktivációját követően a CaSR esetében is kimutatható az ún. homológ 

deszenszitizáció jelensége. Az agonista ligandkötés után a receptor specifikus kináz 

enzimekkel foszforilálódik. Ezzel a receptor saját negatív viszacsatolásához vezető 

szabályozó mechanizmusok indulnak meg, aminek következtében az extracelluláris jel 

érzékelése az adott receptoron gyengül. A folyamat hátterében GPCR-kinázokkal 

(GRK2 és 4), protein kináz C-vel (PKC) és β-arresztinnel való interakciók állnak. (25, 

26). 
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II.2 Az extracellularis kalcium szint érzékelése a kalciotrop sejtekben 

II.2.1. Mellékpajzsmirigy fő sejtek 

A mellékpajzsmirigyek fősejtjei által termelt parathormon (PTH), a kalcium háztartás 

központi szabályozója. A fősejtek által termelt prekurzor molekulából (preproPTH) 

sejten belüli hasítások után keletkezik az érett, nem glikozilált peptid hormon, amelyet 

84 aminosav épít fel (27). A PTH elválasztásának legfontosabb szabályozója az 

extracelluláris kalcium ion koncentráció ([Ca2+]). Régről ismert, hogy a plazma PTH 

szintje és az extracelluláris [Ca2+] között meredek, inverz, szigmoidális görbével 

leírható kapcsolat van (12).  A PTH gátlás „set-point”-jának azt az extracelluláris 

[Ca2+]-t nevezzük, ami a maximális gátlás felét okozza. In vivo, fiziológiás körülmények 

között ez a görbe legmeredekebb pontján, kb. 1mM-os extracelluláris [Ca2+]-nál van. Ez 

biztosítja, hogy kis eltérés ettől az értéktől nagy mértékű, ellenkező irányú PTH szint 

változáshoz vezet. Ennek megfelelően hypokalcaemia hatására másodpercek alatt 

kiürülnek a szekretoros vezikulumokban tárolt PTH raktárak, hyperkalcaemia mellett 

azonban a PTH elválasztás azonnal csökken. Ez utóbbi esetben tehát a CaSR aktivációra 

kialakuló intracelluláris kalcium szint emelkedés paradox módon a tárolt hormon 

elválasztását gátolja. Ennek pontos magyarázata nem ismert. Egészséges szervezetben 

ezekkel a folyamatokkal a kalcium szint azonnal helyreáll. Azokban a patológiás 

állapotokban azonban, melyekben a mellékpajzsmirigy sejtek környezetében tartósan 

alacsony vagy magas a [Ca2+] más mechanizmusok vesznek részt a megváltozott 

körülményekhez történő alkalmazkodásban. Igy például krónikus hypokalcaemiával 

járó állapotokban (például krónikus veseelégtelenségben) a  mellékpajzsmirigyek a PTH 

génexpresszió fokozásával, illetve megnövekedett sejtproliferációs rátával biztosítják a 

megnövekedett PTH igényt (28, 29, 30, ). A fősejt proliferáció jellegzetességei humán 

hisztopatológiai vizsgálatokból ismertek. A tartós hypokalcaemia kezdetben a 

mellékpajzsmirigyek poliklonális diffúz hyperpláziájához, majd ezt követően noduláris 

hyperpláziához (szekunder hyperparathyreosis), végül monoklonális autonóm adenoma 

kialakulásához vezet (tercier hyperparathyreosis) (31). 

Tartós, nem mellékpajzsmirigy eredetű hyperkalcaemiával járó állapotokban, valamint 

1,25-dihidroxi-D-vitamin (kalcitriol) hatására a PTH génexpresszió gátolt. Ilyenkor a 

CaSR aktiváció által kiváltott intracelluláris kalcium oszcillációnak szerepe lehet a 

génátíródás gátlásában (32). Kalcitriol hatására a cytosolban aktiválódó D-vitamin 
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receptor átjut a sejtmagba, ahol a preproPTH gén promoter szakaszán lévő D-vitamin 

válaszért felelős részhez kötődve gátolja a gén transzkripciót (32).   

II.2.2. Pajzsmirigy C sejtek 

A kalcitonint szintetizáló C-sejtek kalcium érzékelő mechanizmusa eltér a 

mellékpajzsmirigyétől. Hyperkalcaemia hatására a sejtfelszíni CaSR-ok feltehetően Gq-

fehérje közvetítésével aktiválják a sejtmembránban lévő PLC enzimet. A membránt 

felépítő foszfatidilkolinból ennek hatására IP3 és DAG keletkezik. A DAG aktiválja a 

PKC enzimet, aminek hatására nem-szelektív kation csatornákon keresztül megnő a 

sejtbe áramló Na+ és Ca2+ áram. Ezután a depolarizálódó sejtmembránban megnyílnak 

az L-típusú, feszültségfüggő Ca2+-csatornák, amelyen keresztül további Ca2+ ionok 

áramlanak a sejtbe. A hirtelen megemelkedő, nem oszcilláló intracelluláris [Ca2+] miatt 

a szekréciós vezikulumokban tárolt kalcitonin exocytosissal a sejten kívüli térbe kerül 

(33).  

 

II.3. A helyi extracellularis kalcium szint érzékelése a vesében, a gyomor- és 

bélrendszerben, a csontszövetben és a placentában 

A CaSR nem csak a kalciotrop hormonokat termelő sejtekben van jelen, hanem e 

hormonok célszerveiben is. A vesében, bélrendszerben, csontokban és a placentában 

folyó kalcium érzékelés, valamint a helyi kalciumszint változásra adott helyi válaszok 

hozzájárulnak a szervezet kalcium háztartásának egyensúlyához. 

II.3.1. Vese  

A nephronokban a CaSR a glomerulusok kivételével a nephron teljes szakaszán 

kimutatható.  A proximális tubulusok és a gyűjtőcsatornák epithelialis sejtjeinek 

apikális membránjában, valamint a vastag felszálló szegmentum és a disztális 

kanyarulatos csatorna basolateralis membránjában expresszálódik (34).  

A proximális tubulusban a CaSR a PTH hatáshoz kapcsolt nátrium-foszfát-

kotranszporter endocytosist, illetve a fokozott lizoszomális lebontást antagonizálja 

(antifoszfaturiás hatás) (35). A vastag felszálló szegmentumban a CaSR aktiváció 

csökkenti a lumen elektrokémiai pozitivitását, ezért gátolja a passzív paracelluláris 

kalcium reabszorpciót (36). A disztális kanyarulatos csatornában a CaSR valószínűleg a 
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basolaterális felszínen elhelyezkedő Ca2+-ATP-áz gátlását okozza (37). A 

gyűjtőcsatornákban a CaSR serkenti a vazopresszin által szabályozott vízáteresztő 

csatorna, az aquaporin-2 endocytosisát az apikális membránból, ami fokozza a diuresist 

(38, 39).  

 

II.3.2. Gyomor- és bélrendszer 

A CaSR jelenlétét a gyomorban, a vékony- és vastagbél epitheliumban mutatták ki. A 

gyomor gasztrin termelő sejteiben fokozza a gasztrin elválasztását, ezáltal közvetve 

serkenti a hisztamin szekréciót és a gyomorsav termelést (40, 41). A vékonybélben  a 

CaSR szerepe még nem teljesen tisztázott, feltehetően befolyásolja az aktív D-vitamin 

által szabályozott kalcium felszívódást (42). A vastagbél epithel sejtjeiben a CaSR 

aktivációja gátolhatja az intracelluláris cAMP felhalmozódás által közvetített folyadék 

szekréciót, aminek pl. a kolera-toxin által kiváltott profúz hasmenés kivédésében lehet 

szerepe (43).  

 

II.3.3. Csontszövet 

In vitro humán sejttenyészeteken végzett vizsgálatok eredményei szerint a CaSR 

aktiváció összességében anabolikus hatású a csontrendszerben (44). Nyugvó állapotú 

csontokban az osteoblastok a kalciotrop hormonoktól függetlenül érzékelik a kis 

mértékű, pár percig tartó extracelluláris kalcium koncentráció ingadozását, ezáltal 

gyorsan képesek ellensúlyozni az átmeneti hypo-, vagy hypercalcaemiás állapotokat 

(45). Ezzel szemben, az átépülésben (remodeling) lévő csontfelszínen a csontbontás 

helyén a csont extracelluláris mátrixából nagy mennyiségű ionos állapotban lévő 

kalcium szabadul fel. Ez a magas extracelluláris [Ca2+] növeli a remodeling helyén az 

osteoblastok aktivitását, proliferációs rátáját, valamint elősegíti az osteoclastok 

apoptosisát (46, 47). A csontépülés során az osteoblastok környezetében csökken a 

kalcium mennyisége, mivel a kalcium beépül az új csontszövetbe. Ezért az osteoblastok 

aktivitása fokozatosan csökken (48).    
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II.3.4. Placenta 

Humán placentában a CaSR egyaránt megtalálható az anyai syncytiotrophoblastokban 

és a magzati cytotrophoblastokban is (49). Pontos működését illetően egyelőre csak 

hypotézisek állnak rendelkezésre, amelyek szerint a syncytiotrophoblastokban 

expresszálódó CaSR feltehetően közvetlenül befolyásolja az anyából a magzat felé 

irányuló aktív kalcium transzportot, a cytotrophoblastokban pedig a magas 

extracelluláris kalcium által kiváltott PTHrP szekréció kialakításában vesz részt (50).  

A CaSR aktiváció hatásait az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. Táblázat 

A CaSR aktiváció hatásai a szervezetben 

Szerv Sejttípus Funkció 

PTH szekréció gátlása 

PTH génexpresszió gátlása 

Mellékpajzsmirigy Fősejt 

Sejt proliferáció gátlása 

Pajzsmirigy C sejt Kalcitonin szekréció serkentése 

Proximális tubulus epithel sejt PTH-dependens foszfaturia gátlása 

Vastag felszálló szegmentum epithel Paracellularis passzív Ca2+ reabszorpció 
gátlása 

Disztális csatorna epithel PTH-dependens aktív Ca2+ reabszorpció 
gátlása 

Vese 

Gyűjtőcsatorna Vazopresszin-dependens víz reabszorpció 
gátlása 

Gyomor G-sejt Gasztrin termelés fokozása 

Colon Epithel cAMP-dependens folyadék szekréció 
gátlása 

I-es típusú kollagén és osteocalcin szekréció 
fokozása 

Osteoblast 

Proliferáció fokozása 

Csont 

Osteoclast Differenciáció gátlása 

Syncytiotrophobast Aktív Ca2+ transzport fokozása Placenta 

Cytotrophoblast PTHrP termelés fokozása 

 

 

II.4. Az extracellularis kalcium szint érzékelésének zavarával járó kórképek 

Az extracelluláris kalcium koncentráció érzékelésének zavarai kalcium iránti 

rezisztenciát vagy túlérzékenységet eredményezhetnek. A kórképek hátterében öröklött 

és szerzett etiológiai tényezők állhatnak. Az öröklött kórképeket a CaSR génjének 

mutációi okozzák. Az eddig megismert mutációk számát a 2. táblázatban mutatjuk be 

(forrás: www.casrdb.mcgill.ca).  
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2. táblázat 

A CaSR gén különböző szakaszain azonosított mutációk száma öröklött hypo- vagy 

hyperkalcaemiával járó betegségekben 

 

  
FHH NSHPT NHPT ADH Összesen 

ECD (1-612) VFT domén  (20-528) 67 14 2 31 114 

 Cys-gazdag domén (529-612) 13 2 2 10 27 

7TM (613-862)  32 6 0 25 63 

ICD (863-1075)  10 1 0 1 12 

Összesen  122 23 4 67 216 

A zárójelben feltűntetett számok a CaSR nukleotidok sorszámát jelzik. 

Rövidítések: FHH: familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia, NSHPT: 

újszülöttkori súlyos hyperparathyreosis, NHPT: újszülöttkori hyperparathyreosis, 

ADH: autoszomális domináns hypokalcaemia, ECD: extracelluláris domén, VFT: 

Venus flytrap, Cys-gazdag: ciszteinben gazdag, 7TM: 7 transzmembrán domén, 

ICD: intracelluláris domén 

 

A kalcium hibás érzékelésén alapuló örökletes és szerzett betegségeket a 3. táblázatban 

foglaljuk össze. 
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3. táblázat 

Az extracelluláris kalcium megváltozott érzékelésével járó örökletes és szerzett 

betegségek 
  

A kalciumérzékelést gyengíti 
 

 
 A kalciumérzékelést fokozza 

Öröklött tényezők 
 

CaSR gén  inaktiváló mutációk 
 
• Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia 
 
• Újszülöttkori súlyos hyperparathyreosis 
 
• Újszülöttkori hyperparathyreosis 
 

CaSR gén aktiváló mutációk 
 
• Autoszomális domináns 

hypokalcaemia 

• V. típusú Bartter-
szindróma 

 CaSR gén polimorfizmusok   
 
• SRQ / ARE genotípus  
       a 986, 990, 1011. aminosavak 

 

 
 

Szerzett kórképek Mellékpajzsmirigy  hyperplázia vagy adenoma 
 
• Primer hyperparathyreosis 
 
• Szekunder hyperparathyreosis 
 

 

 Autoimmun kórképek 
 
• Inaktiváló CaSR  
        autoantitestek 
 

Autoimmun kórképek 
 
• Aktiváló CaSR 

autoantitestek 

 

 

II.4.1. Kalcium rezisztenciával járó kórképek 

Kalcium rezisztenciához vezetnek a CaSR gén inaktiváló mutációi, amelyek 

heterozygota formában a rendszerint tünetmentes familiáris hypokalciuriás 

hyperkalcaemiát (FHH; OMIM: 14598), homozygota formában pedig az újszülöttkori 

súlyos hyperparathyreosist (NSHPT; OMIM: 239200) okozzák (gén dózis hatás). Az 

inaktiváló hatás a PTH szekréció „set-point”-jának jobbra (magasabb szérum kalcium 

koncentráció felé) tolódását jelenti.  
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II.4.1.1. Familiáris hypokalciuriás hyperkalcaemia 

1972-ben jelent meg az első beszámoló egy meglepően tünetszegény hyperkalcaemiás 

családról (51). A CaSR azonosítását követően nyilvánvalóvá vált, hogy az 1980-as 

években FHH-nak elnevezett kórkép hátterében a receptor génjének inaktiváló mutációi 

állnak (52). A betegség patogenezisének megismerését nagymértékben segítette, hogy a 

vad típusú és a mutáns gén által kódolt CaSR könnyen expresszálható HEK293 

sejtekben (18). Az FHH autoszomális domináns öröklésmenettel, közel 100%-os  

penetranciával öröklődik, prevalenciája 1:16.000 és 1:75.000 közötti a különböző 

populációkban (53, 54). Tünetszegénysége miatt a kórkép diagnosztikája a 

laboratóriumi vizsgálatokon nyugszik: a többnyire enyhe (szérum összes Ca2+ < 3.0 

mmol/l) hyperkalcaemia ellenére normális szérum PTH koncentráció, hypokalciuria és 

alacsony kalcium clearence/kreatinin clearence hányados (CCCR) jellemzi. A diagnózis 

alkotás során különösen nehéz lehet az FHH elkülönítése a primer hyperparathyreosis 

(PHPT) enyhébb, aszimptomatikus eseteitől. A mindennapi laboratóriumi módszerek 

közül a CCCR meghatározása a legalkalmasabb az FHH és a PHPT elkülönítésére; a 

0.01 alatti CCCR érték esetén FHH, míg a 0,02 érték felett PHPT  valószínűsíthető. A 

rutin laboratóriumi módszerekkel nehezen elkülöníthető esetekben az FHH diagnózisa 

genetikai vizsgálattal erősíthető meg (55). A PHPT betegek kb. 1/3-ában a CCCR 0.01 

ás 0.02 között van („szürke zóna”), így elkülönítésre önmagában ez a módszer gyakran 

nem elegendő. Egy 2008-ben megjelent tanulmány két lépéses ajánlást dolgozott ki a 

betegség pontosabb diagnózisára. Az ajánlás szerint azoknál a betegeknél, akiknél a 

CCCR <0,02 a második lépésben el kell végezni a CaSR gén  vizsgálatát (56).  A 

betegség kezelést nem igényel. A tévesen PHPT-ként diagnosztizált esetekben a 

mellékpajzsmirigyek eltávolítása csak akkor szünteti meg a hyperkalcemiát, ha teljes 

parathyreoidectomia történik.  

FHH betegek mintegy 30%-ában nem mutatható ki a CaSR gén kódoló szakaszain 

mutáció (57). Közülük eddig néhány család esetében a 19-es kromoszómán találtak 

genetikai eltérést  (Oklahoma-variáns FHH esetek) (58). Feltételezik, hogy akiknél sem 

a 3, sem a 19. kromoszómán nincs rendellenesség, azoknál a CaSR gén expressziót 

szabályozó DNS szakaszokon alakul ki mutáció, azonban ennek vizsgálatára egyelőre 

nincs megbízható módszer. 
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II.4.1.2. Újszülöttkori súlyos hyperparathyreosis 

A rendkívül ritka NSHPT-t inaktiváló homozygota vagy compound heterozygota CaSR 

génmutációk okozzák. A kórkép előfordulása extrém ritka, az interneten elérhető 

adatbázisok alapján eddig kevesebb mint 100 esetet közöltek a nemzetközi 

szakirodalomban.  A normális szerkezetű CaSR fehérje hiánya miatt a születés utáni 

első napokban súlyos, életet veszélyeztető állapot alakul ki. A gyakran a 3,0 mmol/l 

koncentrációt meghaladó hyperkalcaemia mellett dehidráció, hypotonia, székrekedés, 

növekedési zavar alakul ki. A csontrendszer röntgen vizsgálatakor általános 

mineralizációs zavar észlelhető. Már az intrauterin életben gyakoriak a csonttörések, 

amelyek – különösen abban az esetben, ha a mellkast felépítő csontokat is érintik – akár 

légzési elégtelenséghez is vezethetnek. Ezért az intenzív terápia során légzéstámogatás, 

hidrálás, biszfoszfonát és calcimimetikumok használata javasolt. Egyes szerzők szerint a 

hyperpláziás mellékpajzsmirigyek eltávolítása jelenti a definitív megoldást, ami a 

későbbiekben élethossziglan tartó kalcium- és D-vitamin-pótlást tesz szükségessé (53). 

Az utóbbi egy-két év bíztató in vitro eredményei arra utalnak, hogy a calcimimetikumok 

növelhetik az inaktiváló mutáció miatt károsodott működésű CaSR-ok aktivitását (59). 

A mutáns receptorok ugyanis már az endoplazmás retikulumban instabil konformációt 

vesznek fel, ezért nagy eséllyel degredálódnak a cytoplazmában. A kalcimimetikumok 

az endoplazmás retikulumban kötődnek a CaSR-hoz, ennek hatására a mutáns receptor 

stabilabb konformációt vesz fel. A stabilabb konformációjú receptorok kevésbé 

degradálódnak, és a natív receptornál nagyobb mennyiségben jutnak ki a sejtfelszínre 

(60). Ezek a reményt keltő megfigyelések újszerű gyógyszeres kezelési beavatkozások 

alapjait képezhetik az FHH, de főként az NSHPT betegek részére. 

Az 1980-as években megfigyelték, hogy néhány NSHPT-nek imponáló eset hátterében 

heterozygota géndefektusok is állhatnak (61). Ilyenkor az egyik allélt érintő CaSR gén 

mutáció az apától öröklődik, vagy de novo alakul ki (62). Az utóbbi években ezt az 

entitást újszülöttkori hyperparathyreosisnak (NHPT) nevezik (63).  

Irodalmi ritkaságként ismert, hogy a CaSR génmutációkon kívül a receptort inaktiváló 

autoantitestek is okozhatnak hypokalciuriás hyperkalcaemiát. Ezekben a betegekben 

más autoimmun megbetegedéseket (Hashimoto-thyreoiditis, coeliakia) is észleltek (64).   
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II.4.1.3. A kalcium érzékelés zavara primer és szekunder hyperparathyreosisban 

A PHPT-t okozó mellékpajzsmirigy adenomák kialakulása szomatikus (sporadikus 

esetek) vagy csírasejtes (familiáris esetek) génmutációkkal hozható összefüggésbe. A 

monoklonális sporadikus adenomák 1/3-ában a cyclinD1/PRAD1 onkogén mutációit 

vagy a PTH génnel való centromérás kicserélődését mutatták ki. Ezek a genetikai 

eltérések a cyclin D1 sejtciklus-specifikus fehérje expressziójának megnövekedését 

okozzák. Az adenomák 25%-ában a MEN1 tumorszuppresszor gén szomatikus 

mutációit igazolták (65). Az öröklődő kórképekhez társuló familiáris mellékpajzsmirigy 

adenomák hátterében a MEN1 gén (MEN1 szindrómában), a RET gén (MEN2A 

szindrómában), vagy a HRPT2 gén (hyperparathyreosis-állkapocs tumor szindrómában) 

mutációi állhatnak. Mindegyik PHPT típusra jellemző, hogy a tumorsejtek 

extracelluláris kalcium iránti érzékenysége csökkent. Ez a tumorsejtek csökkent CaSR 

mRNS tartalmával és csökkent sejtfelszíni expressziójával magyarázható (66). A 

receptorok down-regulációját önmagában is összefüggésbe hozták a megnövekedett 

sejtproliferációval, de a down-reguláció pontos mechanizmusa még nem ismert.  Egyes 

szerzők a mellékpajzsmirigy adenómák kalcium rezisztenciáját a CaSR intracelluláris 

jelátviteli útjainak hibájával, elsősorban a Gq protein csökkent mennyiségével 

magyarázzák (67).  

Szerzett kalcium rezisztencia jellemző a régóta fennálló urémiás szekunder 

hyperparathyreosisra (SHPT). Ezekben az esetekben a CaSR down-regulációján kívül a 

1,25-dihidroxi-D-vitamin receptor számának csökkenését is kimutatták, ami szintén 

hozzájárulhat a mellékpajzsmirigy daganatok kialakulásához (68-70).  

 

II.4.1.4. A CaSR genetikai polimorfizmusaihoz társult klinikai eltérések 

Az utóbbi 10 évben több klinikai vizsgálat foglalkozott annak a kérdésnek az 

eldöntésével, hogy a CaSR intracelluláris doménjén található három, aminosav cserével 

járó gyakori polimorfizmus (A986S, R990G, Q1011E) befolyásolja-e a receptor 

kalcium érzékenységét. Egy olasz vizsgálat szerint a kaukázusi populációban ezek közül 

a 986S polimorfizmus előfordulása a leggyakoribb (28%), míg a 990G és az 1011E 

allélok gyakorisága 3-4%. Ugyanebből a tanulmányból kiderült, hogy a 3 

polimorfizmus önmagában nem, hanem különböző kombinációkban (“tri-locus 

 22



 

haplotypes”) járulhat hozzá a fiziológiás extracelluláris kalcium koncentráció egyéni 

variabilitásához. Így például az SRQ/ARE genotípusú egyének a legkevésbé érzékenyek 

az extracelluláris kalcium koncentrációra, ezért az átlagos ionizált kalcium szintjük 

nagyobb, mint az egyéb genotípusú egyéneké (71). Az A986S polimorfizmust hordozó 

egyének körében 1,49-szer (95 % CI, 1,15-1,93) gyakoribb a PHPT. Az R990G 

polimorfizmus és a vesekövesség kialakulása között szoros összefüggést igazoltak  (72). 

 

II.4.2. Kalcium túlérzékenységgel járó kórképek 

II.4.2.1. Autoszomális domináns hypocalcaemia, V. típusú Bartter-szindróma 

A fokozott kalcium érzékeléssel járó állapotokat a normálisnál alacsonyabb 

extracelluláris kalcium koncentrációra bekövetkező PTH szekréció gátlás jellemzi. Ezek 

prototípusa az aktiváló heterozygota CaSR génmutációk által okozott autoszomális 

domináns hypokalcaemia (ADH; OMIM: 601298). Ezekben a betegekben a 

hypokalcaemia ellenére szubnormális a szérum PTH koncentráció és normális vagy 

megnövekedett a vizelett kalcium ürítés. Terápiás beavatkozás csak akkor indokolt, ha 

hypokalcaemiás tünetek alakulnak ki. Ezeknél a betegeknél a kalcium- és D-vitamin 

pótlás kis adagok mellett is gyakran okoz hyperkalciuriát és vesekőképződést. 

Szimptomatikus betegeknél a kalcium- és D-vitamin pótlás során csak a 

tünetmentességre törekszünk, a normokalcaemia elérése nem feltétlenül terápiás cél 

(73).  Eddig 4 olyan ADH esetet közöltek, akikben az aktiváló CaSR mutáció Bartter-

szindrómának megfelelő klinikai képet okozott (V. típusú Bartter-szindróma; OMIM: 

601199.0035).  Ezeknél a betegeknél a nephronok vastag felszálló szegmentumában a 

fokozott CaSR működés specifikus módon állandó gátlás alatt tartja az apikális 

membránban elhelyezkedő kálium-csatornát (ROMK), ami a lumen elektrokémiai 

pozitivitásának kialakításában vesz részt (57). 

 

II.5. A primer hyperparathyreosis familiaris formái 

Az inaktiváló CaSR génmutációk által okozott kórképeket elsősorban a primer 

hyperparathyreosis familiaris formáitól kell elkülöníteni. Mindkét betegségcsoportot 

parathormon-dependens hyperkalcaemia jellemez. A jellemzően 30 évnél fiatalabb 
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betegekben a hyperkalcaemia mellett magas vagy a normálérték felső határához közel 

eső szérum parathormon szintet lehet mérni. A helyes diagnózis elengedhetetlen a 

megfelelő terápia kiválasztásához. A PHPT familiaris formáiban általában a 

mellékpajzsmirigyek sebészi eltávolítása javasolt, a CaSR betegségekben azonban  

konzervatív kezelés is elegendő. 

II.5.1. Multiplex endokrin neoplázia 1-es típus (MEN1)   

A MEN1 szindrómát (OMIM: 131100) a hypophysis elülső lebenyének tumorai, 

mellékpajzsmirigy adenoma és az endokrin pancreas daganatai alkotják. A szindróma 

prevalenciája 1:30.000 és 1:50.000 között van. Az ún. “major” léziók mellett a MEN1 

szindrómában további 20 szövet tumorai fordulhatnak elő, melyek közül több 

hormontermelő daganat is lehet (mellékvese és pajzsmirigy tumorok), de 

előfordulhatnak angiofibromák, lipomák, carcinoidok, malignus melanomák, testikuláris 

teratomák. A MEN1 szindróma általában 20 és 25 éves kor között primer 

hyperparathyreosis kialakulásával manifesztálódik, amelynek hátterében 

mellékpajzsmirigy adenoma állhat. A PHPT a betegek 80-100%-ában előfordul. Az 

utóbbi évek ajánlásai alapján a PHPT kezelésére szubtotális parathyreoidectomia 

javasolt, minimum 3 mellékpajzsmirigy eltávolításával, amit transzcervikalis 

thymectomiával kell kiegészíteni A thymectomiával nem csak az esetleges thymusba 

ágyazott mellékpajzsmirigy tumorszövetet lehet eltávolítani, de megelőzhető a thymus 

carcinoma kialakulása is (74, 75). 

 

II. 5.2. Multiplex endokrin neoplázia 2A típus 

A MEN2A szindrómát (OMIM: 171400) medullaris pajzsmirigy carcinoma (MTC), 

phaeochromocytoma és PHPT együttes előfordulása jellemzi. A szindróma rendkívül 

ritka, az irodalomban közölt esetek száma 1000 körül van. A betegségek közül az  

MTC-nek a penetranciája a legnagyobb (90%), ezt követi a phaeochromocytoma (50%), 

míg a PHPT a betegek harmadában fordul elő. Először általában a MTC 

manifesztálódik, aminek malignitása összefügg a RET protoonkogén mutációjával. Még 

a sporadikusnak imponáló MTC-s betegeknél is érdemes elvégezni a RET gén mutáció 

analízisét. Akiknél mutáció igazolódott, azoknak az elsőfokú családtagjaiban is kötelező 

a RET mutáció szűrése. A RET génmutációt hordozóknak korai thyroidectomia javasolt, 
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a későbbi rendkívül malignus MTC megelőzése céljából (76). A teljes thyroidectomia 

mellett a nyaki nyirokcsomók eltávolítása is szükséges (77). A PHPT alacsony 

penetranciája és a korai thyroidectomiával általában együttjáró mellékpajzsmirigyek 

eltávolítása miatt a PHPT nem gyakori MEN2A szindrómában. Amennyiben mégis 

megjelenik, általában enyhe és nem érinti az összes mellékpajzsmirigyet, ezért elegendő 

csak a tumoros mellékpajzsmirigy(ek) eltávolítása (75, 76, 78). A további neopláziák 

kialakulását rendszeres laboratóriumi és radiológiai kontroll vizsgálatokkal kell 

nyomonkövetni és felfedezni. 

 

II.5.3. Hyperparathyreosis – állkapocs tumor szindróma 

A hyperparathyreosis – állkapocs tumor szindrómát (HPT-JT; OMIM: 145001) a 

mellékpajzsmirigyek cisztikus tumorai, a maxilla és a mandibula daganatai valamint 

vese daganatok (ciszták, hamartomák, Wilms tumor) jellemzik. A betegség nagyon 

ritka. A betegek 80%-ában előforduló PHPT hátterében mind a négy mellékpajzsmirigy 

aszimmetrikus daganatai állnak. A betegek körében viszonylag magas a 

mellékpajzsmirigy carcinoma gyakorisága (15%), emiatt teljes parathyreoidectomia 

javasolt (78). 

 

II.5.4. Familiaris  izolált  hyperparathyreosis 

Familiaris izolált  hyperparathyreosisban (FIHP; OMIM: 145000) a PHPT-n kívül más 

endokrinopathia nem alakul ki. A betegséget a MEN1, a HRPT2 és a CaSR gének 

mutációinak inkomplett expressziója okozhatja (79). Nemrégen a 2-es kromoszóma 

2p13.3-14 szakaszához kötötték az FIHPT-t jellemző genetikai eltérést, azonban 

mutációt nem sikerült azonosítani az itt elhelyezkedő kandidáns génekben (80). A 

betegség diagnózisa a MEN1, MEN2 szindrómák és a CaSR mutációk kizárásán alapul. 

A terápiát a szubtotális parathyreoidectomia jelenti (81). 
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III. CÉLKITŰZÉSEK 

Munkámban a kalcium-szenzor receptor mutációi által okozott kórképekben szenvedő 

betegek klinikai adatait vizsgáltam. A betegek a Semmelweis Egyetem, II. sz. 

Belgyógyászati Klinikájának endokrinológiai centrumában 10 év alatt diagnosztizált 

parathormon-dependens hyperkalcaemiás betegek köréből kerültek ki. A betegek 

vérmintáiból molekuláris biológiai vizsgálatokat végeztem. Először a CaSR génjének 

mutáció analízisével a betegségek kóroki tényezőjét kerestem, majd új génmutáció 

esetében funkcionális molekuláris biológiai vizsgálatokat végeztem  HEK-293 

sejtvonalon, amelyek során a vad típusú és mutáns CaSR működését elemeztem.  

 

Célkitűzéseimet az alábbi pontokban fogalmaztam meg: 

 

1. Az extracellularis kalciumérzékelés zavarával járó kórképek nagyon ritka 

megbetegedések. Munkám egyik célja volt, hogy összefoglaljam a hazai 

familaris hypocalciuriás hypercalcaemiás betegek klinikai jellemzőit. A 

klinikailag FHH-nak diagnosztizált betegekben elvégeztem a CaSR 

génmutáció analízisét 

 

2. A CaSR inaktiváló mutációi újszülöttkori hyperparathyreosist is okozhatnak. 

Ennek a  betegségnek a patogenezise, kórlefolyása eltérő lehet a CaSR 

genotípusától függően. Erre vonatkozóan a nemzetközi szakirodalomban 

csak néhány esetleírás szolgál támpontként. Ezért célul tűztem ki, hogy egy 

újszülöttkori hyperparathyreosisos beteg kórtörténetét, klinikai és 

laboratóriumi jellemzőit feldolgozzam. Célul tűztem ki továbbá, az index 

beteg és családtagjai CaSR gén genotípusának pontos meghatározását 

molekuláris genetikai módszerekkel. 

 

3. Az extracellularis kalciumérzékelés zavarával járó kórképek hátterében 

leggyakrabban a CaSR génjének aktiváló vagy inaktiváló hatású mutációi 

állnak. Ezeknek a mutációknak a CaSR működésére kifejtett hatását HEK-

293 sejtekben in vitro is lehet modelezni. Az in vitro modellkísérletek első 

eredményeiről 1996-ban jelent meg az első összefoglaló tanulmány (18). 
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Munkámban vizsgálni kívántam a Semmelweis Egyetem, II. sz. 

Belgyógyászati Klinikáján diagnosztizált, egyedi kórtörténetű, újszülöttkori 

hyperparathyreosisos betegben azonosított pontmutációk hatását, továbbá a 

mutáns receptor sejtfelszíni megjelenését HEK-293 sejtekben. 

 

4. A hibás működésű CaSR-hoz köthető betegségek gyakoriságáról kevés adat 

ismert a nemzetközi szakirodalomban. Néhány, populáción alapuló becslésen 

kívül nem állnak rendelkezésre pontos adatok a betegségek abszolút és 

relatív gyakoriságát illetően. Ezért munkámban célul tűztem ki, hogy 

egyetlen endokrinológiai centrum 10 éves beteganyagában meghatározzam a 

parathormon-dependens hyperkalcaemiával járó kórképek relatív 

gyakoriságát. Vizsgálni kívántam a betegek klinikai és laboratóriumi 

eredményei között esetleg kimutatható különbségeket is.  
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IV. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

IV.1. Betegek 

IV.1.1. A CaSR gén mutáció vizsgálata familiaris hypocalciuriás hypercalcaemiás 

betegekben 

Munkámban a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján vizsgált 

familiaris hypokalciuriás hyperkalcaemiás betegek klinikai és molekuláris biológiai 

eredményeit dolgoztam fel. A klinikai vizsgálatok alapján 1997 és 2007 között 8 

betegben állapítottunk meg FHH-t. A betegekben valamint két beteg három 

családtagjában a CaSR gén mutációk kimutatására genetikai vizsgálatot végeztünk. A 11 

vizsgált személy (7 nő/lány és 4 férfi/fiú) átlagéletkora a molekuláris biológiai 

vizsgálatok idején  30 év; (4-63 év (minimum-maximum) volt. 

A betegek a genetikai vizsgálatokba minden esetben beleegyező nyilatkozatot írtak alá, 

kiskorú gyermek esetében a gyermek szülei adták beleegyezésüket. 

IV.1.2. A CaSR  gén mutáció vizsgálata újszülöttkori hyperparathyreosisban 

szenvedő betegen és vérrokonaiban 

Munkám során egy szokatlan kórlefolyású súlyos újszülöttkori hyperparathyreosisos 

beteg klinikai adatait is feldolgoztam, a beteg és családtagjai vérmintáiból molekuláris 

biológiai vizsgálatokat végeztem. 

Esetleírás 

A vizsgálat idején 10 éves fiú beteg egészséges szülei második gyermekeként, 

szövődménymentes terhesség 41. gesztációs hetében született 1995-ben. A gyermek 

szülei harmadunokatestvérek, magukat egészségesnek tudták. Az anyai nagymamának 

vesekövei voltak. Az újszülött 1- és 5 perces Apgar értékei 8 és 9, a születési testsúly 

3450 gramm volt. Az újszülöttben 2 napos korában általános hypotonia mellett 

respirációs distressz alakult ki, ami miatt intenzív osztályos ápolás vált szükségessé. 

Laboratóriumi vizsgálati eredményei enyhe hyperkalcaemia, hyperkalciuria és 

hypofoszfataemia mellett normális parathormon szintet, valamint igen magas szérum 

alkalikus foszfatáz értéket mutattak. A beteg röntgen felvételein általános csont ásványi 

anyag csökkenés ábrázolódott. Konzervatív terápia mellett a beteg általános állapota 

fokozatosan javult, 30 napos korában elhagyta a kórházat. 8 hónapos koráig rendszeres 
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laboratóriumi vizsgálatai voltak, amelyek konzekvensen hyperkalcaemiát és 

hypofoszfataemiát mutattak. A gyermek mentális és fizikai fejlődése zavartalan volt. 6 

éves korában obesitás miatt kezdődött endokrinológiai kivizsgálás. Ekkor a gyermek 

testmagssága 117 cm (75. centilis), testsúlya 30 kg (97. centilis) volt. A rutin 

laboratóriumi vizsgálatok normális vérképet, vese- és májfunkciót jeleztek. A nátrium, 

kálium, foszfát és magnézium koncentráció normális, a kalcium koncentráció azonban 

továbbra is magas volt. A vizelet CCCR értéke alacsony volt (0.073). A megszületést 

követően a betegnek csonttörése nem volt, a röntgen felvételek normális csont 

morfológiát mutattak. Az ultrahang vizsgálatok nem mutattak eltérést a 

mellékpajzsmirigyek szerkezetében, vesekő vagy nephrocalcinosis sem igazolódott.  

IV.1.3. Inaktiváló CaSR gén mutáció által okozott kórképek relatív  

gyakoriságának, klinikai és laboratóriumi jellemzőinek vizsgálata parathormon-

dependens hyperkalcaemiás betegek körében  

Az inaktiváló CaSR génmutációk által okozott kórképek relatív gyakoriságát, valamint a 

betegek klinikai és laboratóriumi paramétereit a Semmelweis Egyetem II. sz. 

Belgyógyászati Klinikáján 1997 és 2007 között diagnosztizált 141 parathormon-

dependens hyperkalcaemiás beteg körében állapítottam meg. A mintavételi torzítás 

elkerülése érdekében a kórkép gyakoriságának meghatározásakor nem vettem 

számításba azokat a betegeket, akiket valamilyen familiaris hyperkalcaemiával járó 

szindróma alapos gyanújával küldtek a klinikára további kivizsgálás céljából. Ehhez 

hasonlóan, a klinikán felismert egyéb familiaris hypercalcaemiában szenvedő betegek 

esetében is csak az index beteget választottam be a vizsgálati csoportba. A retrospektív 

analízis során a CaSR génmutációkhoz társult esetek azonosítása mellett a vesekövesség 

és az osteoporosis gyakoriságát is felmértem ezen betegek körében. 

 

IV.2. Klinikai vizsgálatok 

IV.2.1. Laboratóriumi vizsgálatok 

A betegek klinikai vizsgálata során a CaSR-ral összefüggő kórképek klinikai diagnózisa 

standard módszerekkel elvégzett rutin laboratóriumi vizsgálatokon alapult. 

Meghatároztuk a betegek szérum össz-kalcium, -foszfát,  és kreatinin koncentrációját. A 
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kalcium ürítést 24 óra alatt gyűjtött vizeletből és ugyanazon a napon vett vérmintából 

meghatározott CCCR értékek elemzésével vizsgáltuk. Thiazid-diuretikummal kezelt 

betegek esetében a 24 órás vizeletgyűjtés előtt minimum 1 hónappal felfüggesztettük a 

diuretikum szedését. A vizeletgyűjtést megelőzően a betegek korlátozás nélküli, 

normális étrendet fogyasztottak. A CCCR értékét a következő formula szerint 

számítottuk:  

(24 óra alatt gyűjtött vizelet kalcium koncentráció / szérum összes-kalcium 

koncentráció) / ( 24 óra alatt gyűjtött vizelet kreatinin koncentráció / plazma kreatinin 

koncentráció). 

Az ismételten 0.01-nál kisebb CCCR érték esetén az FHH diagnózis alapos gyanúját 

állítottuk fel. A csontanyagcsere jellemzésére a szérum alkalikus-foszfatáz (ALP), 

osteokalcin (OC) és béta-CrossLaps (βCL) koncentrációját vizsgáltuk (a csontmarkerek 

meghatározása electrochemiluminescens immunoassay technikával, β-Cross Laps és N-

MID-Osteocalcin kitek használatával, Elecsys 2010 automatizált analizátoron történt; 

Roche Diagnostics GmBH, Mannheim, Németország). A hyperkalcaemiás betegekben a 

mellékpajzsmirigy működését a parathormon mérésével vizsgáltuk (intakt PTH kit 

segítségével electrochemiluminescens immunoassay technikával Elecsys 2010 

automatizált analizátoron; Roche Diagnostics GmBH, Mannheim, Németország). 

IV.2.2. Osteodenzitometriai vizsgálatok 

Az osteodensitometriás vizsgálat kettős energiájú röntgen abszorpciometriával, Hologic 

QDR 4500C (Hologic, Waltham, MA, USA) készülékkel történt. A csont ásványianyag 

sűrűséget (BMD) valamint a BMD korra és nemre standardizált z-score értékeit 

elemeztük az ágyéki csigolyákon és a combnyakon. Az újszülöttkori 

hyperparathyreosisos betegnél és családtagjainál kvantitatív ultrahang készülékkel 

(Lunar Achilles Plus; Lunar GmbH, Nauheim, Germany) a sarokcsonton meghatároztuk 

az ún. stiffness indexet valamint annak z-score értékét is. 
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IV.3. Molekuláris biológiai vizsgálatok 

IV.3.1. Betegek CaSR génjének mutáció vizsgálata 

A betegek CaSR gén mutáció analízisét a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati 

Klinika Molekuláris Biológiai Laboratóriumában végeztem. 

A vizsgálatokhoz a betegek -kiskorúak esetében a szülők- írásos beleegyezésüket adták. 

A betegektől két, egyenként 9 ml-es, EDTA-t tartalmazó vérvételi csőbe könyökvénából 

vérmintát vettünk. A fehérvérsejtekből kereskedelmi forgalomban kapható standard kit-

ek segítségével (Boehringer Mannheim Corporation, Indianapolis, IN, USA, illetve 

QIAamp DNA Blood MiniKit, Qiagen, CA, USA) genomikus DNS-t izoláltunk. A DNS 

mintákat a felhasználásig –80º-on tároltuk.  

A CaSR gén mutáció analíziséhez a gén 6 kódoló exonját (exon2-7) polimeráz 

láncreakcióval (PCR) amplifikáltam. A PCR amplifikáláshoz az irodalomban közölt 

szekvenciájú oligonukleotid primer-párokat (82), vagy a szekvenáláshoz használt 

készüléktől függően M13-véggel kiegészített primer-párokat használtam. A primer 

párok nukleotid szekvenciáit a 4. táblázat tartalmazza.  

 

4. táblázat 

A CaSR gén kódoló exonjainak mutáció analíziséhez használt oligonukleotid 

primerek szekvenciája* 

 Forward primer Reverse primer 

Exon 2 5’-ATCCCTTGCCCTGGAGAGACGGC-3’ 5’-AGAGAAGAGATTGGCAGATTAGCC-3’ 

Exon 3 5’-AGCTTCCCATTTTCTTCCACTTCTT-3’ 5’-CCCGTCTGAGAAGGCTTGAGTACCT-3’ 

Exon 4A 5’-ACTCATTCACCATGTTCTTGGTTCT-3’ 5’-GCTGTTGCTAAACCTGTCGC-3’ 

Exon 4B 5’-CCCAGGAAGTCTGTCCACAATG-3’ 5’-CCCAACTCTGCTTTATTATACAGCA-3’ 

Exon 5 5’-GGCTTGTACTCATTCTTTGCTCCTC-3’ 5’-GACATCTGGT TTTCTGATGGACAGC-3’ 

Exon 6 5’-CAAGGACCTCTGGACCTCCCTTTGC-3’ 5’-GACCAAGCCCTGCACAGTGCCCAAG-3’ 

Exon 7A 5’-AGTCTGTGCCACACAATAACTCACTC-3’ 5’-CGATCAGGAAGCCCAGGCCATGAG-3’ 

Exon 7B 5’-GGAGGATGAGATCATCTTCATCACG-3’ 5’-GGATCCCGTGCCTCCAAGGCTG-3’ 
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Exon 7C 5’-GCAACGTCTCGAAGCGGTCCAGCA-3’ 5’-CCATGGCGTTCTTTCTGAGGCTCATC-3’ 

Exon 7D 5’-CAGAAGGTCATGTTTGGCAGCGGCA-3’ 5’-TCTTCCTCAGAGGAAAGGAGTCTGG-3’ 

 
 
* LiCOR IR2 DNS-szekvenáló készülékkel végzett szekvenálás esetén a primereket 

M13-véggel egészítettük ki. M13F: CACGACGTTGTAAAACGAC; M13R: 

GGATAACAATTTCACACAGG 

 

Az eredeti primer-párokat alkalmaztam azokban a vizsgálatokban, amelyekben a 

szekvenálást ABI Prism 310 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) készüléken 

végeztük, míg a LiCOR IR2 (Li-COR Inc., Lincoln, USA) készülékkel végzett 

szekvenálás esetén pedig az M13-véggel módosított priméreket használtam. A 

módosított primerek biztosították, hogy a későbbi szekvenálási reakcióban használt 

fluoreszcens festéket (IRD800) tartalmazó univerzális primer felismerje a PCR 

terméket. A primer-párok tervezése úgy történt, hogy azok alkalmasak legyenek a 

vizsgált exonon kívül, az exon közeli intronikus szakaszokon előforduló mutációk 

detektálására is.  

A PCR reakcióelegy összetétele az alábbi volt: 50 μl végtérfogatban 100-200 ng DNS, 

25-25 pmol forward és reverse oligonukleotid primer-pár, 25 μl Immomix 2x (Bioline 

GmBH, Luckerwalde, Németország) reagens, amelynek összetevői: IMMOLASE™ 

DNS polimeráz, 32 mM (NH4)2SO4, 134 mM Tris-HCl (pH 8.3 25°C-on), 0.02% Tween 

20, 2 mM dNTP, stabilizátor, 3 mM MgCl2. A PCR reakció az összes kódoló exon 

(exon2-7) esetében az alábbi lépéseket tartalmazta: kezdeti denaturáció 95 °C-on 7 

percig, amelyet 95 °C-on 1 perc denaturáció, 60 °C-on 1 perc betapadás és 72 °C-on 1.5 

perc elongáció követett 35 ciklusban. A végső extenzió 72 °C-on 7 percig tartott. A 

PCR termékeket alkoholos oszlopos átmosással tisztítottam (High Pure PCR product, 

Roche Diagnostics, Mannheim, Németország). 

A tisztított PCR reakciótermékeket tovább amplifikáltam szekvenálás céljából. A 

szekvenálásra használt készülék típusától függően az amplifikáláshoz kétféle (eredeti 

vagy M13 véggel módosított) primer-párt használtam. A kapilláris elven működő ABI 

Prism 310 DNS készülékkel történő szekvenálás esetén a szekvenálási reakcióhoz 

”BigDye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing” kit-et (Applied Biosystems, Foster City, 
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CA, USA) használtam. Azoknál a mintáknál, amelyeknél a LiCOR IR2 készüléket 

használtam, a szekvenálási reakciót ”Cyclesequencing kit with 7-deaza” (Pharmacia 

Biotech, Uppsala, Svédország) felhasználásával végeztem. A keletkezett termékeket 

poliakrilamid gélen  elemeztem. 

Mindkét szekvenálási módszerrel a nukleotid szekvenciákat mind forward, mind reverse 

irányból meghatároztuk. A reakcióelegyek összeállítása és a szekvenálási folyamat 

mindkét esetben a gyártók ajánlása szerint történt. A kapilláris elvű szekvenáláshoz a 

Semmelweis Egyetem Bőrklinika laboratóriumában rendelkezésünkre bocsájtott ABI 

Prism 310 DNS szekvenáló készüléket használtam. 

 

IV.3.2. CaSR gén mutációk allélikus elhelyezkedésének vizsgálata 

A CaSR génmutációk allélikus elhelyezkedésének megállapítását valamint a HEK-293 

sejtek vizsgálatát a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében, prof. Dr. Enyedi Péter 

laboratóriumában végeztem. 

A munkámban vizsgált újszülöttkori hyperparathyreosisos betegnél a IV.3.1-es pontban 

leírt CaSR gén mutáció analízissel két heterozygota pontmutációt igazoltam. A betegség 

pontos klasszifikációja miatt a mutációk allélikus elhelyezkedését is megvizsgáltam. 

Ehhez a betegtől ismételten perifériás vérmintát vettünk, két egyenként 9 ml-es, EDTA-

val alvadásgátolt vérvételi csőbe. A fehérvérsejtekből guanidium-isothiocyanát, fenol-

kloroform módszerrel (83) RNS-t izoláltam. MMLV (Mouse Moloney leukemia virus) 

reverz transzkriptáz és random hexamerek (Fermentas Int., Burlington, Canada) 

segítségével 1 µg RNS-ből reverz transzkripcióval cDNS-t szintetizáltam. A cDNS 

fragmentekből két egymást követő PCR reakcióval felsokszorosítottam a CaSR-t kódoló 

cDNS-t. A nem specifikus PCR termékek elkerülése céljából a PCR reakciókhoz ún. 

„half-nested” primereket használtam egyenként 12.5 pmol mennyiségben. (A “reverse” 

primer ugyanaz volt a két reakcióban: 5’-CCACAGGAATTCTACGCACCA-3’,  a 

“forward” primerek sorrendben a következők: 5’-

AACGAGGAGAAAATCCTGTGGA-3’ és 5’-

AAGGGATTCCAGGGAGGTGCCCTTC-3’). A PCR reakciókban a 2 perces, 94°C-os 

denaturáció után 35 ciklus következett a következő lépésekből: denaturáció (0.5 perc  

94°C-on), betapadás (1 perc at 58°C-on) és elongáció (3 perc 72°C-on). Az első 

reakcióban Hot Star Taq polimerázt használtam (Qiagen GmbH, Hilden, Germany), a 
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másodikban pedig Taq polimerázt, amely adenin nukleotidok beépülését biztosította a 

PCR termék 3’ végéhez. Ezt követően a PCR terméket alkoholos oszlopos átmosással 

tisztítottam (High Pure PCR product, Roche Diagnostics, Mannheim, Németország). A 

tisztított terméket pCR4-TOPO vektorba klónoztam TOPO TA Cloning Kit 

használatával, a gyártó előírásai szerint (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). A 

pCR4-TOPO-CaSR konstrukciót DH5α E. coli törzsbe transzformáltam, majd a 

klónokat BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems, 

Warrington, UK) és a 6-os exon (R551K mutációhoz), valamint a 7C exon (A986S 

mutációhoz) pimer-párjai használatával, ABI PRISM 310 szekvenáló készüléken 

szekvenáltam a IV.3.1. fejezetben leírt módszer szerint. 

 

IV.3.3. CaSR cDNS módosítása irányított mutagenezissel 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő betegben azonosított két pontmutáció 

funkcionális jelentőségének tisztázása céljából HEK293-as sejteket vad típusú és 

mutáns CaSR cDNS-sel transzfektáltam (l. IV.4) A vizsgálatokhoz a pcDNA3-ba 

klónozott, rekonstruált CaSR cDNS-t (rHuPCaR4.0; wCaSR vektor) Dr. Edward M. 

Brown laboratóriumából kaptuk (Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical 

School, Boston, MA, USA). A rekonstruált vektorban az eredeti CaSR cDNS aminosav 

cserét nem okozó, „nonsense” pontmutációkkal lett módosítva, amelyek segítségével új 

restrikciós enzimhasítási helyek alakultak ki. Ezek a CaSR-t kódoló szekvenciát ún. 

„kazettákra” osztják, ami megkönnyíti a további molekuláris biológiai kísérletek 

tervezését és kivitelezését (18). Az rHuPCaR4.0 vektorban az R551K (AGG→AAG) és 

az A986S (GCC→TCC) pontmutációkat irányított mutagenezissel hoztam létre 

QuickChange kit (Stratagene, La Jolla, CA, USA) használatával, a gyártó előírása 

szerint. A reakciókban PfuTurbo DNS-polimerázt használtam. A reakcióhoz 60-60 ng 

mennyiségben adott mutáló primer-párok „forward” szekvenciái a következők voltak: 

az R551K mutációhoz: 5’-

GAGACTGCCTGGCAGGTACCAAGAAAGGGATCATTGAG-3’; az A986S 

mutációhoz: 5’-GAGCCTCAGAAGAACTCCATGGCACACAGGAATTCTACG-3’.  

A PCR reakciókban a 2 perces 96°C-os denaturáció után 15 ciklus következett a 

következő lépésekből: denaturáció (0.5 perc  96°C-on), betapadás (R551K mutációhoz: 

1 perc 55°C-on; A986S mutációhoz: 1 perc 52°C-on) és elongáció (R551K mutációhoz: 
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15 perc 68°C-on; A986S mutációhoz: 20 perc 68°C-on). A két mutált vektorból 

létrehoztam egy olyan vektort is, amely mindkét pontmutációt tartalmazta. Először az 

R551K pontmutációt és az A986S pontmutációt tartalmazó vektorokat 20 μl-es 

végtérfogatban, 1.0 μl (10U) HindIII és 1 μl  (10U) XhoI restrikciós enzimekkel 

(Fermentas International INC, Burlington, Ontario, Kanada) 37°C-on 90 percig 

emésztettem. Ezt követően az R551K-t tartalmazó vektorból (R551K-CaSR vektor) 

származó inzertet az A986S-t tartalmazó vektorba (A986S-CaSR vektor) ligáltam T4 

DNS ligáz (Fermentas International INC, Burlington, Ontario, Kanada) használatával. A 

reakció 10 μl-es végtérfogatban 16 °C-on 16 órán keresztül ment végbe. A 

pontmutációknak megfelelő bázis cseréket szekvenálással ellenőriztem. Ehhez a mutáns 

plazmidokkal DH5α E. coli törzset transzformáltam, majd a klónokat BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems, Warrington, UK) és a 6-os 

exon (R551K mutációhoz), valamint a 7C exon (A986S mutációhoz) pimer-párjai 

használatával, ABI PRISM 310 szekvenáló készüléken a IV.3.1. fejezetben leírt 

módszer szerint. 

 

IV.3.4. Vad típusú-, és mutáns CaSR-RFP fúziós protein előállítása 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisos betegben azonosított pontmutációkat hordozó 

CaSR sejtfelszíni expresszióját HEK293 sejtekben vizsgáltam. A CaSR megjelenítését a 

receptorhoz fúzionált vörös fluorescens fehérje (RFP) tette lehetővé. A fúzionált protein 

előállításához első lépésben a rekonstruált rHuPCaR4.0 vektorból (l.IV.3.3.) a CaSR 

cDNS-t PCR reakcióval amplifikáltam. A reakcióban PfuTurbo DNA polimerázt 

(Stratagene), a primerekből 60-60 ng mennyiséget használtam. A primer-pár 

szekvenciája a következő volt: “forward” primer: T7 promoter szekvenáló primer: 5´-

TAATACGACTCACTATAGGG-3´; “reverse” primer: 5’-ATACCGTCGACGAA-

TTCACTACGTTTTCTG-3’. A PCR reakciókban a 2 perces, 96°C-os denaturáció után 

18 ciklus következett a következő lépésekből: denaturáció: 0.5 perc  96°C-on, 

betapadás: 1 perc 52°C-on és elongáció: 3.5 perc 68°C-on. A PCR terméket további 15 

percig 72°C-on elongáltam 0.5 E Taq-polimeráz és 5 nmol dATP hozzáadásával. Ezzel 

a PCR termék 3’ végéhez adenin nukleotidok épültek be, ami a termék további,  

pcDNA3.1/V5-His-TOPO vektorba (Invitrogen Corp.) történő klónozását biztosította. A 

klónozást a gyártó előírása szerint végeztem. Ezt követően a rekonstruált CaSR cDNS-t 
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tartalmazó TOPO vektort és az RFP szekvenciáját tartalmazó pRFP-N1 vektort 

(Clontech Laboratories Inc., Mountain View, CA, USA) 10-10 μl végtérfogatban 0.5 μl 

(5U) HindIII és 0.5 μl (5U) SalI restrikciós enzimekkel (Fermentas International INC, 

Burlington, Ontario, Kanada) 37°C-on 60 percig emésztettem. Ezután a CaSR cDNS-t 

tartalmazó TOPO vektorból származó inzertet a pRFP-N1 vektorba ligáltam T4 DNS 

ligáz használatával a IV.3.3.-as fejezetben leírt módszer szerint. Az így fuzionált vad 

típusú CaSR-RFP (wCaSR-RFP) szekvenciát tartalmazó vektort  irányított 

mutagenezissel tovább módosítottam a IV.3.3-as fejezetben leírt módszer szerint. Így 

R551K pontmutációt, A986S pontmutációt és R551K-A986S dupla mutációt tartalmazó 

CaSR-RFP vektorokat állítottam elő: R551K-CaSR-RFP, A986S-CaSR-RFP, dmCaSR-

RFP. A konstrukciókat a IV.3.3-as fejezetben leírt módszer szerint szekvenálással 

ellenőriztem. 

 

IV.4. Sejtkultúra, transzfekció 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisos betegben azonosított két pontmutáció hatásait 

HEK293 sejtekben vizsgáltam. A HEK293 sejtkultúra 10% fetalis marha szérumot 

(FCS;  Hyclone, Logan, UT, USA) tartalmazó „Dulbecco’s modified Eagle’s” médium 

oldatban (DMEM; Gibco BRL; Life Technologies Inc., Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, 

USA) volt fenntartva 37 °C-os 5% CO2 tartalmú termosztátban.  

A vizsgálatokhoz a HEK293-as sejtekbe átmeneti transzfekciós technikával juttattam a 

vad típusú és a mutáns CaSR cDNS-seket tartalmazó vektorokat. A transzfekció során a 

DNS vektorokat lipofil LipofectAMINE-nal (Life Technologies, Inc., Invitrogen Corp.) 

juttattam a HEK293 sejtekbe. 1 μg vektor DNS-t 2 μl LipofectAMINE-nal kevertem 

200 μl OPTI-MEM (Gibco BRL; Life Technologies Inc., Invitrogen Corp., Carlsbad, 

CA, USA) oldatban. A CaSR-okat expresszáló sejtek felismerésének megkönnyítésére a 

CaSR-okat RFP-vel koexpresszáltam. A kotranszfektáláshoz 0.8 μg CaSR vektort és 0.2 

μg pRFP-N1 vektort, vagy 0.4 μg wCaSR-vektort, 0.4 μg dmCaSR vektort és 0.2 μg 

pRFP-N1 vektort kevertem össze. Az oldatot 20 percig szobahőmérsékleten inkubáltam, 

ezalatt alakultak ki a DNS-liposzóma komplexek. A DNS-LipofectAMINE keveréket 

ezután 1 ml OPTI-MEM-ben felhigítva adtam a 13.5x20.1 mm-es üveg lemezek 50-

60%-át lefedő, letapadt HEK293 sejtekhez. 8 órás,  37°C -os inkubálás után a sejtekről 
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az oldatot lecseréltem friss DMEM-FCS oldattal. A transzfekció után 48 órával a 

HEK293 sejtekben expresszált CaSR-ok működését fluorimetriával vizsgáltam.  

 

IV.5. Kalcium-szenzor receptor konstrukciókkal transzfektált HEK-293 sejtek 

cytoplazma kalcium koncentrációjának mérése fluorimetriával  

Az átmeneti transzfektálás után 48 órával a vad típusú és/vagy mutáns CaSR-okat és 

RFP-t koexpresszáló HEK293 sejteket, a sejtekkel már kb. 100%-osan fedett 3.5x20.1 

mm-es fedőlemezeken vizsgáltam. Minden kísérlet előtt új alap-, és tesztoldatokat 

készítettem. Első lépésben a HEK293 sejteket fura-PE3 AM (Teflabs; Austin, TX, 

USA) fluoreszcens, intracellularis Ca2+ indikátor festékkel töltöttem. A fura-PE3 olyan 

policiklikus kelátképző molekula, ami a kalciumiont kis affinitással köti. A molekula 

fluoreszcens abszorpciós maximuma attól függ, hogy kalciumiont kötött vagy szabad 

formában van. A szabad molekula abszorpciós maximum értéke 380 nm-nél, ezzel 

szemben a kalciumionnal szaturált molekuláé 340 nm-nél van. A fura-PE3 emissziós 

maximuma mindkét esetben 510 nm-nél van. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a 

molekulát a cytoszol szabad kalciumion koncentrációjának nyomonkövetésére 

használjuk. A két érték mellett mért fluoreszcens intenzitás (F) hányadosának mérésével 

az intracellularis kalcium koncentráció kiszámítható. Sokszor azonban nem szükséges a 

pontos intracellularis kalcium koncentráció megadása, koncentráció változásának a 

követésére elegendő a 340 nm és 380 nm-es gerjesztés mellett mért fluoreszcens 

intenzitás arányát (F340/F380) megadni. Munkám során ez utóbbi módszert használtam 

a CaSR vad és mutáns típusai által kiváltott jelátvitel jellemzésére.    

A töltéshez a fedőlemezekről a DMEM-FCS oldatokat pipettával leszívtam. A sejtkhez 

1 μM fura-PE3 AM festéket és  0.01% pluron sav F-127-et (Teflabs; Austin, TX, USA) 

adtam 7.4 pH -jú 20 mM HEPES-t, 125 mM NaCl-ot, 4 mM KCl-ot 1.25 mM CaCl2-ot 

1 mM MgSO4-ot, 1 mM NaH2PO4-ot 0.1% BSA-t és 0.1% dextrózt tartalmazó oldatban 

feloldva. A festéket tartalmazó oldatot és a HEK293 sejteket 2 óráig inkubáltam 37 °C-

on. Ezután a fedőlemezeket egyszer átmostam a kísérletekben használt alapoldattal, ami 

7.4 pH-jú 20 mM HEPES-t, 85 mM NaCl-ot, 4 mM KCl-ot, 0.5 mM CaCl2-ot, 0.5 mM 

MgCl2-ot, 88.60 mM szukrózt, 0.1% dextrózt és 0.1% BSA-t tartalmazott. Végül a 

fedőlemezekre 1 ml alapoldatot pipettáztam. A tesztoldatok összetétele a CaCl2 és a 

szukróz kivételével megegyezett az alapoldat összetételével. A tesztoldatokban a CaCl2 
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koncentrációja 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 32 mM volt. Az egyre magasabb koncentrációjú 

CaCl2-ot tartalmazó tesztoldatokban az izozmotikus összetételt a szukróz 

koncentrációjának csökkentésével biztosítottam.  

A fluorimetriás méréseket Xenon ívlámpát tartalmazó fordított mikroszkópon (Axiovert, 

ZEISS, Jena, Németország) CCD kamera (IC-200, PTI, South Brunswick, NJ, USA) 

használatával végeztem. Az excitációs hullámhosszt monokromátorokkal (Deltascan, 

PTI) állítottam be. CCD kamera által rögzített képeket Imagemaster software (PTI) 

programmal értékeltem. A fedőlemezeket a mérés alatt 37 °C-os környezetban 

tartottam.  

A mérési folyamat első lépésében az RFP-t 558 nm-es fénnyel gerjesztettem, ami az 

excitáció hatására 605 nm-en vörös fényt emittált, így azonosíthatók voltak  az RFP-t és 

vad és/vagy mutáns CaSR-t koexpresszáló HEK293 sejtek. A látótérbe hozott sejteket 

valamint háttérként a sejtek közötti terület egy részét a PTI szofver segítségével 

kijelöltem. Ezután a fura-PE3-at 340 és 380 nm-es fénnyel váltakozva gerjesztettem 

100-100 millimásodpercig, az emissziót 510 nm-es (40 nm sávszélességű) filter 

segítségével vizsgáltam. A CCD kamera 2 másodpercenként rögzítette a beállított 

látóteret. A fedőlemezeket 0.5 mM-tól 32 mM-ig fokozatosan növekvő CaCl2 

koncentrációjú tesztoldatokkal perfundáltam. Egy tesztoldat 60 másodpercig érintkezett 

a sejtekkel , ezután rögtön a következő tesztoldatot alkalmaztam. A mérés után a kijelölt 

területek 340 nm-es és 380 nm-es fluorescens intenzitás értékeit a szoftver program 

számszerűen megadta. A háttérértékeket az egyes sejtek értékeiből kivonva, a két 

intenzitás érték F340/F380 hányadosát számítottam. Az F340/F380 hányadosok adott  

tesztoldathoz (CaCl2 koncentrációhoz) tartozó értékeiből számtani átlagértéket 

származtattam.  

IV.6. A kalcium-szenzor receptor sejtfelszíni expressziójának vizsgálata konfokális 

mikroszkóppal 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisos betegben azonosított két pontmutációval 

rendelkező CaSR sejtfelszíni expresszióját HEK293 sejteken Zeiss LSM 510  

konfokális mikroszkóppal, 63X objektívvel vizsgáltam. A sejtekbe a wCaSR-RFP és 

dmCaSR-RFP konstrukciókat (l. IV.3.4.) átmeneti transzfekciós technikával juttattam (l. 

IV.4.). Az RFP-t 558 nm-es fénnyel gerjesztettem, az emissziót 605 nm-es filterrel 

vizsgáltam.  
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IV.7. Statisztikai módszerek 

A fluorimetriás mérések eredményeit Origin V6 szoftver (OriginLab, Northampton, 

MA, USA) segítségével elemeztem. Azonos vad típusú és/vagy mutáns CaSR-t 

expresszáló HEK293 sejtek F340/F380 átlagértékeiből (l. IV.5.) átlagot számítottam, 

amit az átlag standard hibájával (SEM) együtt az egyes CaCl2 koncentrációk 

függvényében ábrázoltam. Az átlagértékek pontjaira szigmoidalis illesztéssel görbét 

szerkesztettem. Ezen kívül minden egyes sejtre külön-külön is elvégeztem ugyanezt a 

görbeillesztést, amivel megkaptam az adott sejtben expresszált vad típusú vagy mutáns 

CaSR extracellularis kalciumra vonatkozó EC50 értékét. A csoportokon belül 

kiszámoltam az EC50 értékek átlagát és az átlag standard hibáját is. A különböző 

csoportok EC50 értékeit egyutas ANOVA és Tukey-féle post hoc analízissel 

hasonlítottam össze SPSS v15.0 szoftver csomag használatával (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA).  

A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján vizsgált parathormon-

dependens hyperkalcaemiás betegek adatait SPSS v15.0 programmal vizsgáltam. Az 

alcsoportok szérum teljes kalcium-, és parathormon koncentrációinak átlagértékeit 

Mann-Whitney U-teszttel vizsgáltam. Az alcsoportok PHPT szövődményeinek 

gyakoriságait Chi-négyzet teszttel elemeztem.  
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V. EREDMÉNYEK 

V.1. Familaris hypocalciuriás hypercalcaemiás betegek klinikai jellemzői és CaSR 

gén mutáció vizsgálatának eredményei  

A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján 1997 és 2007 között vizsgált 

betegek körében 8 esetben diagnosztizáltunk familiaris hypokalciuriás hyperkalcaemiát. 

A 8 betegben, valamint 2 beteg 1-1 családtagjában tünetmentes hyperkalcaemiát 

(szérum teljes kalcium: 2.84±0.26 mmol/l; átlag±SD; normálérték: 2.25-2.61 mmol/l ) 

és alacsony CCCR értéket találtunk (CCCR: 0.006±0.004). A szérum átlagos PTH 

koncentrációja a referencia tartomány felső határán volt (64.8±32.8 pg/ml; referencia 

érték: 11-64 pg/ml). A z-score-ban (átlag ± SD) kifejezett csontsűrűség minden 

régióban normális volt; lumbális gerincen: -0.28±0.12 ; combnyakon: +0.22±1.49; 

radius distalis harmadoló pontján: -0.58±1.07). A csontmarkerek szérum koncentrációja 

szintén normális voltak (osteokalcin: 29.6, 17.7-41.5 ng/ml; medián, min-max; 

referencia érték: 20.0-48.0 ng/ml; béta-CrossLaps: 345, 210-780 pg/ml; medián, min-

max; normálérték: 0-320 pg/ml).  

A betegek fehérvérsejtjeiből izolált DNS minták genetikai vizsgálatával két betegben és 

azok 1-1 családtagjában igazoltunk heterozygota CaSR gén mutációt, amelyek a 

nemzetközi irodalmi adatok alapján FHH-t okoznak (P55L és C582Y). Ezeket a 

mutációkat a családok genetikai szűrése során az egyik esetben az index beteg 

édesapjában (P55L), a másik esetben az édesanyában (C582Y) is kimutattuk. További 2 

betegben a CaSR gén ismert polimorfizmusait találtuk (R990G, Q1011E), 4 betegben a 

CaSR gén mutációanalízise nem mutatott ki eltérést. A betegek legfontosabb klinikai 

adatait és a genetikai vizsgálatok eredményeit az 5. táblázat foglalja össze.  
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5. táblázat 

CaSR betegségben szenvedő betegek legfontosabb klinikai jellemzői és a CaSR gén 

mutáció vizsgálat eredményei 

 

 Nem Életkor 
* 

Szérum 
Ca 

(mmol/l) 

CCCR Szérum 
PTH 

(pg/ml) 

Szérum 
OC 

(ng/ml) 

Szérum 
β-CL 

(pg/ml) 

Ágyéki 
gerinc 
z-score 

Combnyak
z-score 

Radius 
distalis 1/3 

z-score 

CaSR gén mutáció analízis 
 

Polimorfizmus   Mutáció 

I. Nő 59 év 2.60 NA NA NA NA 0.50 1.10 NA Q1011E 
heterozygota Negatív 

II. Ffi 4 év 3.30 0.001 43.5 NA NA NA NA NA Negatív C582Y 
heterozygota

II. 
anyja Nő 27 év 3.30 0.002 58 41.5 240 -2.05 -2.4 -2.16 Negatív C582Y 

heterozygota

III. Nő 54 év 2.79 0.012 75 24.1 360 0.24 1.45 -0.73 Negatív Negatív. 

IV. Nő 26 év 2.84 0.004 34.1 28.7 330 1.32 0.88 -0.6 Negatív P55L 
heterozygota

IV. 
apja Ffi 57 év 2.72 0.010 40.9 30.5 430 -1.19 -1.39 -0.23 Negatív P55L 

heterozygota

V. Nő 4 év 2.90 0.003 55 NA NA NA NA NA Negatív Negatív 

VI. Nő 63 év 2.65 0.012 124 31.4 780 -0.30 0.65 NA R990G 
heterozygota Negatív 

VII. Nő 58 év 2.62 0.008 40.1 17.7 210 -1.24 1.24 0.81 Negatív Negatív 

VIII. Ffi 19 év 2.73 0.004 112.5 NA NA 0.44 NA NA Negatív Negatív 

 

Rövidítések: Szérum Ca: Szérum össz-kalcium; CCCR: Kalcium clearence - 

kreatinin clearence hányados; PTH: parathormon; OC: oszteokalcin; β-CL: béta-

Cross Laps 

* : Életkor a klinikai diagnózis időpontjában  

 

Az FHH-s betegek CaSR génjének kódoló exonjain talált genetikai eltéréseket a 2-5. 

ábra mutatja.  
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2. ábra 

A CaSR gén 2-es exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és a P55L (CCG → CTG) 

heterozygota mutáció (alul) 

(A vizsgálatot ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken végeztem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 

A CaSR gén 7-es exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és a C582Y (TGT → TAT) 

heterozygota mutáció (alul) 

(A vizsgálatot ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken végeztem) 
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4. ábra 

A CaSR gén 7-es exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és az R990G (AGG → GGG) 

heterozygota polimorfizmus (alul) 

(A vizsgálatot ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken végeztem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 

A CaSR gén 7-es exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és a Q1011E (CAG → GAG) 

heterozygota mutáció (alul) 

(A vizsgálat ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken történt) 
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V.2. Újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg és vérrokonai klinikai 

jellemzői és CaSR gén mutáció vizsgálatának eredményei 

Egy újszülöttkorától ismerten hypercalcaemiás gyermeknél újszülöttkori 

hyperparathyreosis miatt végeztünk klinikai és molekuláris biológiai vizsgálatokat. A 

vizsgálat idején 10 éves fiú betegnél perzisztáló hyperkalcaemia mellett normális 

szérum foszfát és parathormon értékeket találtunk. A beteg magát egészségesnek tudó 

szüleinél, a 36  éves apánál és a 32 éves anyánál nem találtunk laboratóriumi eltérést. A 

beteg nővérénél 9 éves korában normális szérum kalcium-, és foszfát koncentráció 

mellett enyhén emelkedett szérum parathormon koncentrációt regisztráltak, utóbbinak 

az oka, jelentősége nem tisztázott. A betegnél és vérrokonainál elvégzett 

osteodenzitometriai vizsgálatok normális ásványi anyagtartalmat igazoltak. A beteg és 

vérrokonainak laboratóriumi és osteodenzitometriai vizsgálatainak eredményeit a 6. és 

7. táblázat foglalja össze.    

6. táblázat 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg és vérrokonainak 

laboratóriumi leletei 

 Életkor Szérum Ca 

(mmol/l) 

Szérum P 

(mmol/l) 

PTH 

(pg/ml) 

ALP 

(U/l) 

18 nap 3.10 (2.25 - 2.75) 1.1 (1.55 - 2.65) 48.30 (11 - 64) 2372 (300 - 850) 

24 nap 3.00 (2.25 - 2.75) 0.84 (1.55 - 2.65) NA NA 

8 hónap 2.70 (2.25 - 2.75) 1.28 (1.55 - 2.65) NA NA 

6 év 3.14 (2.15 - 2.60) 0.88 (0.80 - 1.62) 23.70 (11 - 64) 1046 (220 - 650) 

7 9/12 év 3.40 (2.15 - 2.60) 0.94 (0.80 - 1.62) NA NA 

Index beteg 

10 év 3.31 (2.15 - 2.60) 1.17 (0.80 - 1.62) 62.50 (11 - 64) 1164 (140 - 700) 

Nővér 9 év 2.42 (2.15 - 2.60) 1.60 (0.80 - 1.62) 83.10 (11 - 64) 574 (140 - 700) 

Apa 36 év 2.48 (2.10 – 2.55) 1.15 (0.90 - 1.45) 52.60 (11 - 64) 190 (100 - 270) 

Anya 32 év 2.40 (2.10 – 2.55) 1.05 (0.90 - 1.45) 55.90 (11 - 64) 127 (100 - 270) 
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A leletek után az életkornak megfelelő normálértékek zárójelben vannak megadva. 

Rövidítések: Szérum Ca: Szérum teljes kalcium; Szérum P: Szérum foszfát; PTH: 

parathormon; ALP: Alkalikus foszfatáz; NA: Nincs adat 

 

7. táblázat 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg és első fokú rokonai 

csontsűrűség mérésének eredményei 

 Életkor Ágyéki 

gerinc 

BMD (g/cm2) 

Ágyéki 

gerinc 

z-score 

Sarokcsont 

QUS 

stiffness 

Sarokcsont 

QUS 

z-score 

Index beteg 6 9/12 év 0.521 -1.1 90 -1.37 

Nővér 10 év 0.640 -0.2 93 -1.58 

Apa 36 év 1.180 +0.8 105 +0.99 

Anya 32 év 1.144 +0.7 133 +3.0 

 

Rövidítések: BMD: Csont ásványianyag tartalom; QUS: Kvantitatív ultrahang 

 

 

A betegnél újszülöttkorában, majd később 8.5 éves korában az alsó végtagokról 

röntgenfelvételek készültek. Az újszülöttkori felvételen a combcsontok kiszélesedett 

metafízisei szabálytalan kontúrúak voltak, mindkét combcsont disztális harmadán 

perioszteális kalcifikációval, ami intrauterin csonttörések maradványaira utalt. (6./a 

ábra) A 8 évvel később készült felvételen normális morfológiájú csontok ábrázolódtak 

(6./b ábra).  
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a)           b) 

 
6. ábra 

Röntgenfelvételek az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg alsó 

végtagjairól 

 
a) kép:  újszülöttkori felvétel. A nyilak a szabálytalan kontúrú csontszéleket 

 mutatják. 

b) kép:  a beteg 8 éves korában készült felvétel normális csontmorfológiát mutat. 

 

A beteg és vérrokonainak fehérvérsejtjeiből izolált DNS mintákat felhasználva a CaSR 

génjének kódoló szakaszait (exon 2-7) PCR reakcióval amplifikáltam és szekvenáltam. 

A szekvenciák analízisével az 551. kodonon heterozygota pontmutáció jelenlétét 

igazoltam (AGG→AAG; Accession no. Hm040041), ami arginin→lizin cserét 

eredményez (R551K). Ez a pontmutáció a beteg szüleiben és testvérében nem volt jelen. 

A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Molekuláris Biológiai 

laboratóriumában analizált további 50 CaSR allél egyikében sem volt kimutatható ez a 

pontmutáció. Ezen kívül az A986S ismert polimorfizmust igazoltam a heterozygota 
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formában a 7-es exonon. Ugyanezt a polimorfizmust a beteg apjában is azonosítottam, 

szintén heterozygota formában, míg a beteg édesanyjában az R990G polimorfizmust 

találtam szintén heterozygota formában. A beteg nővérében nem találtam genetikai 

eltérést. A beteg családfáját a 7. ábra mutatja.  

 

I.

II.

1. 2.

1. 2.

A986S polimorfizmus

R990G polimorfizmus

R551K mutáció

 
 

7. ábra 
Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg családfája 

Az index beteg nyíllal van megjelölve. 

 

A családban azonosított géndefektusokat tartalmazó DNS szekvencia részleteket a 8. és 

9. ábra mutatja.  
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8. ábra 

A CaSR gén 6-os exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és az R551K heterozygota mutáció 

(alul) 

(A vizsgálatot ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken végeztem) 
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9. ábra 

A CaSR gén 7-es exonjának forward irányú szekvencia részlete 

A normális nukleotid szekvencia részlet (felül) és a A986S (GCC → TCC) 

heterozygota mutáció (alul) 

(A vizsgálatot ABI Prism 310 DNS szekvenáló készüléken végeztem) 

 

 



 

A betegben diagnosztizált újszülöttkori hyperparathyreosis patogenetikai megismerése 

céljából a beteg CaSR génjének allélszekvenciáit is vizsgáltam. A beteg 

fehérvérsejtjeiből izolált CaSR mRNS-t reverz transzkripcióval cDNS-sé alakítottam. A 

CaSR cDNS-t PCR reakcióval felsokszoroztam és pCR4-TOPO vektorba klónoztam. 

Szekvencia analízissel a klónok egy részében az R551K mutációt és az A986S 

polimorfizmust egyaránt azonosítottam, a klónok másik része ezzel szemben a normális 

szekvenciát tartalmazta. Az anyai allél a normális CaSR szekvenciát tartalmazta.   

 

V.3. Vad típusú és mutáns CaSR sejtfelszíni expresszió vizsgálatának eredményei. 

Az R551K CaSR mutáció és az A986S CaSR polimorfizmus hatásai 

Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő betegben azonosított R551K új 

pontmutáció hatásainak megismerésére HEK293 sejteken expressziós vizsgálatokat 

végeztem. A vizsgálatok egyik részében az RFP-hez fuzionált vad típusú-, és mutáns 

CaSR sejtfelszíni expresszióját vizsgáltam konfokális mikroszkóppal. Ehhez első 

lépésben fluorimetriás méréssel kimutattam, hogy a vad típusú CaSR intracellularis C-

terminális szakaszához fuzionált RFP nem változtatta meg a receptor kalcium iránti 

affinitását (EC50 = 2.33± 0.18 mmol/l vs. 3.38 ± 0.62 mmol/l; n=7; 10. ábra).  
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10. ábra 

Vad típusú CaSR-t és RFP-vad típusú CaSR fuzionált proteint expresszáló 

HEK293 sejtek dózis-hatás görbéi 

 

Az ábrán a furaPE3 F340/F380 hányados átlagértékek vannak ábrázolva az 

átlagértékek standard hibáival a logaritmikus skálán ábrázolt extracelluláris 

kalcium koncentráció függvényében. 

 

Ezzel igazoltam, hogy ez a fuziós konstrukció alkalmas a vad típusú és mutáns CaSR-ok 

további vizsgálatára. A konfokális mikroszkóppal készült felvételeken az látszódott, 

hogy a vad típusú CaSR-hoz hasonlóan a betegben azonosított két pontmutációt (R551K 

és A986S) tartalmazó receptor is döntően a sejtmembránban lokalizálódik (11. ábra). 
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11. ábra 

Vad típusú és R551K-A986S dupla mutáns CaSR-ok szubcelluláris lokalizációja 

konfokális mikroszkóppal 

 

A HEK 293 sejtekbe átmeneti transzfekciós technikával juttattam az RFP-vad 

típusú CaSR (A) és az RFP-dupla mutáns CaSR (B) fuzionált konstrukciókat 

tartalmazó plazmid vektorokat.  

 

A vad típusú CaSR-t expresszáló sejteknek az extracellularis kalciumra vonatkozó EC50 

értéke 3.38 ± 0.62 mmol/l (n=13) volt. Az R551K mutációt tartalmazó CaSR EC50 

értéke ezzel szemben szignifikánsan magasabb volt (6.10 ± 0.83 mmol/l; n=13, p = 

0.038). A mérési eredményeket a 12. ábra tartalmazza.  
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12.ábra 

Vad típusú CaSR-t , R551K mutáns CaSR-t expresszáló HEK293 sejtek dózis-

hatás görbéi 

 

Az ábrán a furaPE3 F340/F380 hányados átlagértékek vannak ábrázolva az 

átlagértékek standard hibáival a logaritmikus skálán ábrázolt extracelluláris 

kalcium koncentráció függvényében. 

 

Az R551K mutáns CaSR-t expresszáló HEK293 sejtek F340/F380 hányadossal 

kifejezett válaszai nagyobbak voltak az emelkedő extracelluláris kalcium 

koncentrációra, mint a vad típusú CaSR-t expresszáló sejteké. Egy kiegészítő 

vizsgálatban egyetlen szupramaximális (16 mM) extracellularis kalcium koncentráció 

hatására vizsgáltuk a vad típusú és az R551K mutáns sejtek válaszait. Az intracellularis 

kalcium válaszok mértekében ebben az esetben nem volt különbség. 

Az A986S polimorfizmus jelenléte nem befolyásolta az R551K mutáció hatását, mivel 

mindkét pontmutációt tartalmazó sejtek extracellularis kalciumra vonatkozó EC50 értéke 

6.64 ± 1.01 mmol/ volt (n=11), 13. ábra.  
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13. ábra 

Vad típusú CaSR-t , R551K mutáns-, és R551K-A986S dupla mutáns CaSR-t 

expresszáló HEK293 sejtek dózis-hatás görbéi 

 

Az ábrán a furaPE3 F340/F380 hányados átlagértékek vannak ábrázolva az 

átlagértékek standard hibáival, a logaritmikus skálán ábrázolt extracelluláris 

kalcium koncentráció függvényében. 

 

A DNS allélok vizsgálatával kimutattuk, hogy a betegben az egyik CaSR allélon 

mindkét pontmutáció jelen van, míg a másik allél a normális CaSR szekvenciát 

tartalmazza. Ennek a helyzetnek az in vitro modellezése céljából a HEK293 sejtekben 

koexpresszáltuk a vad típusú és a dupla mutáns (R551K és A986S) CaSR-okat. Ezekben 

a sejtekben az extracellularis kalciumra vonatkozó EC50 érték hasonló a vad típusú 

CaSR EC50 értékéhez (EC50 = 3.02 ± 0.25 mmol/l; n=14) (13. ábra). 
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V.4. A parathormon-dependens hyperkalcaemiák különböző formáinak relatív 

gyakorisága, klinikai és laboratóriumi sajátosságai 

A parathormon-dependens hyperkalcaemia formáinak relatív gyakoriságát és klinikai 

jellemzőit a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján 1997 és 2007 

között diagnosztizált 141 beteg klinikai adatainak elemzésével vizsgáltam.  

A 141 vizsgált betegből 123 (87.2%) betegnek sporadikus PHPT-a, 15 (10.6%) 

betegnek familiaris PHPT-a volt. (11 betegnek MEN1 szindrómája, 2 betegnek MEN2A 

szindrómája, 1-1 betegnek FIHP és HPT-JT szindrómája volt.) 3 betegnél igazoltunk 

CaSR gén mutációt, közülük 2-nél FHH-t, 1-nél NHPT-t diagnosztizáltunk. 

A 8. táblázatban a betegeket a felállított diagnózisok alapján a következő 3 alcsoportba 

soroltam: sporadikus PHPT, familiaris PHPT és a CaSR-t inaktiváló megbetegedések.  

 

8. táblázat 

A parathormon-dependens hyperkalcaemiás betegek klinikai jellemzői 

 
Sporadikus PHPT Familiaris PHPT FHH / NSHPT 

Betegek száma (%) 123 (87.2%) 15 (10.6%) 3 (2.2%) 

Életkor a diagnózis idején 
medián (min-max) 63 (31-93) 26 (12-74) 4 (0.1-26) 

 Szérum teljes kalcium,  
 mmol/l; medián (min-
max) 

2.78 (2.41-4.36) 2.79 (2.57-3.36) 2.91 (2.84-3.30) 

Szérum parathormon,  
pg/ml; medián (min-max) 137 (69-1301) 174.9 (83.8-414.0) 43.5 (34.1-56) 

Osteoporosis gyakorisága 68/113* (60.2%) 10/15 (66%) 0 (0%) 

Vesekövesség gyakorisága 53/123 (43.1%) 6/15 (40%) 0 (0%) 

 

*: 10 sporadikus PHPT-s betegnél nem volt adat az osteoporosis előfordulásáról. 

 

A betegek átlagéletkora a betegség első manifesztációjának idején a sporadikus PHPT-s 

betegeknél 63; 31-93 év (medián; min-max) a familiaris PHPT-s betegeknél 26; 12-74 

év (medián; min-max), a CaSR betegeknél 4; 0.1-26 év (medián; min-max) volt. 30 éves 
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kor alatt csak familiaris PHPT vagy hibás CaSR működéshez köthető megbetegedés 

fordult elő (14. ábra).  
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 Sporadikus PHPT       Familiáris PHPT          FHH/NSHPT 

14. ábra 

A parathormon-dependens hyperkalcaemiás betegek életkora a betegség első 

A vízszintes vonalak a betege agéletkorát jelzik.  

 szérum PTH koncentráció a sporadikus és a familiaris PHPT-s betegekben egyaránt 
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A

emelkedett volt (a sporadikus esetekben 137; 69-1301 pg/ml, míg a familiaris esetekben 

174.9; 83.8-414.0 pg/ml (median; min-max)). A CaSR gén mutációval rendelkező 

betegeknél a szérum PTH koncentráció normális volt (43.5; 34.1-56 pg/ml). Az 

 



 

alcsoportok szérum teljes kalcium és szérum PTH koncentráció átlagértékei között nem 

találtam statisztikai különbséget.  

A PHPT szövődményei közül a sporadikus esetekhez hasonlóan alakult a vesekövesség 

és az osteoporosis gyakorisága a familiaris PHPT-s betegekben. A csontritkulás mindkét 

csoportban a betegek mintegy kétharmadát érintette (sporadikus PHPT: 60%, familiaris 

PHPT: 66%), a vesekövesség a sporadikus PHPT betegek 40% és a familiaris PHPT 

betegek 43%-ában fordult elő.   
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VI. MEGBESZÉLÉS 

VI.1. Familaris hypocalciuriás hypercalcaemiás betegek klinikai jellemzői és CaSR 

gén mutáció vizsgálatának eredményei 

A CaSR betegségek gyakoriságára vonatkozó szórványos adatok szerint az FHH 

prevalenciája 1:16000 és 1:75000 közé tehető (53, 54). Más feldolgozások becslései 

szerint az FHH esetek száma a sporadikus PHPT eseteinek 1-2%-a lehet. (84, 85). A 

PHPT prevalenciája 1-4:1000 (86, 87). Mindezek alapján Magyarországon az FHH 

betegek száma 100-200-ra becsülhető. Az elmúlt bő évtizedben szerzett saját 

tapasztalataink szerint hazánkban az FHH kis hányadát ismerik fel. Ennek oka az FHH 

tünetmentes jellegén kívül az enyhe hyperkalcaemiával járó állapotok szűrésének hiánya 

lehet. Az inaktiváló mutációk által okozott kórképeket elsősorban a PHPT sporadikus és 

familiaris eseteitől kell elkülöníteni. A sporadikus PHPT incidenciája 1/1000 fő/év, 

nőkben kétszer gyakoribb, mint a férfiakban és elsősorban az 50 év feletti generációt 

érinti. A szimptomatikus sporadikus PHPT terápiája elsősorban sebészi. Az utóbbi 

években Magyarországon évente végzett mintegy 200-250 mellékpajzsmirigy műtét 

(88) azonban azt jelzi, hogy a több ezerre becsülhető PHPT esetek töredéke részesül 

műtéti kezelésben. Ezért valószínű, hogy hazánkban az FHH-hoz hasonlóan a PHPT 

esetek jelentős hányada is felismeretlen marad. 

1997 és 2007 között a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján klinikai 

vizsgálatok alapján 8 betegben diagnosztizáltunk familiaris hypokalciuriás 

hyperkalcaemiát. A klinikai diagnózis alapját a tüneteket nem okozó magas szérum 

kalcium szint, alacsony CCCR érték (<0.01) és a referencia tartományban lévő, vagy azt 

csak enyhén (10-30%-kal meghaladó) szérum PTH koncentráció jelentették. A betegek 

csontsűrűsége, valamint a csont metabolizmust jellemző csontmarkerek szérum 

koncentrációja a normális tartományba esett. Ezek a klinikai jellemzők megegyeznek 

azokkal a több évtizedes megfigyelésekkel, amelyek szerint az FHH-s betegeket 

jellemző krónikus hyperkalcaemia nem a fokozott csontlebontás következménye (89-

91). Ugyanezt igazolja az a legújabb dán vizsgálat is, amely 66 FHH-s beteg csont 

anyagcsere státusát és laboratóriumi paramétereit hasonlította össze 147 sporadikus 

PHPT-s beteg hasonló adataival. A szerzők ebben a vizsgálatban azt találták, hogy az 

FHH-s betegek korra és nemre standardizált z-score-ban megadott BMD-je, valamint a 
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vizelettel kiválasztott kollagén keresztkötés mennyisége nem tér el az egészséges 

populációétól (92).  

A CaSR gén mutáció analízisével nyolc FHH-s beteg közül kettőnél igazoltunk CaSR 

gén mutációt (25%). Mostanáig egyetlen olyan vizsgálat ismert, amelyik egy nagyobb 

méretű populációban a CaSR gén mutáció analízésének eredményeit foglalja össze 

olyan betegek körében, akiknél klinikailag FHH-t diagnosztizáltak (93). Ebben a dán 

vizsgálatban 213, klinikailag FHH-s betegnél végeztek molekuláris biológiai 

vizsgálatokat. A 213 vizsgált betegből 39 esetben (18.3%) igazoltak CaSR gén 

mutációt. A genetikailag is igazolt FHH-s betegek aránya nagyságrendileg tehát 

megegyezik a saját vizsgálatunk eredményeivel (18.3% vs. 25%). A dán vizsgálatban a 

azokról az FHH-s betegekről, akiknél a CaSR gén mutációanalízise negatív eredményű 

volt (81.7%), azt feltételezik, hogy a CaSR génen a kódoló exonokon kívül lehet 

mutáció, esetleg nagyobb deléció vagy inszerció alakulhatott ki, amlyek mind kóros 

szerkezetű receptor fehérje kialakulásához vezethetnek. Végül felvetik, hogy később 

ezek közül a betegek közül néhányan mégis PHPT-ként lesznek diagnosztizálva. 

Utánkövetéses vizsgálat eredménye azonban még nem áll rendelkezésre.   

Mindezek mellett a klinikai kritériumok alapján FHH-s, de CaSR gén mutációval nem 

rendelkező 6 (75%) betegünkben a CaSR elleni autoantitestek által okozott ún. 

autoimmun hypokalciuriás hyperkalcaemia lehetősége merülhet fel (94). A nemzetközi 

irodalomban eddig 4 esetben bizonyították inaktiváló hatású CaSR elleni autoantitest 

jelenlétét (95). A négy beteg mindegyikénél más szerv-specifikus autoimmun 

betegséget is találtak (egy betegben gliadin és endomysium elleni antitesteket, három 

betegben pedig Hashimoto thyreoiditist). A CaSR mutációval nem rendelkező 6 

betegünkben a részletes belgyógyászati kivizsgálás nem mutatott ki szerv-specifikus 

autoimmun betegséget, ezért a CaSR elleni antitestek jelenlétét nem vizsgáltuk. 

Lehetségesnek tartjuk, hogy ezeknél a betegeinknél a kalcium- és/vagy D-vitamin 

anyagcsere eddig nem ismert rendellenessége okozza a tünetmentes hyperkalcaemiát, 

ezért a betegek rendszeres ellenőrzését tervezzük.    

Összegezve, a felismert CaSR betegségben szenvedő hazai betegek kis száma felhívja a 

figyelmet a hyperkalcaemiával járó kórképek jelenleginél kiterjedtebb szűrésének és 

kivizsgálásának szükségességére. Az FHH és a valódi PHPT néhány egyszerű 

laboratóriumi vizsgálattal elkülöníthető. A legújabb nemzetközi ajánlás is úgy foglal 

 58



 

állást, hogy az FHH-s családok tagjaiban elegendő a laboratóriumi vizsgálatokon 

alapuló diagnózisalkotás, mivel a CaSR gén mutációanalízise gyakran ad negatív 

eredményt (96). A pontos diagnózis megállapítása azért fontos, mert ezzel FHH 

betegekben elkerülhető a felesleges mellékpajzsmirigy műtét. 

 

VI.2.  Újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg és vérrokonai klinikai 

jellemzői és CaSR gén mutáció vizsgálatának eredményei 

Munkám során egy újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg klinikai és 

genetikai vizsgálatának eredményeit is feldolgoztam. A vizsgálat idején 11 éves 

betegnél egy de novo kialakult heterozygota CaSR génmutációt azonosítottam (R551K). 

A pontmutáció eredményeként a CaSR protein 551. aminosav helyére arginin (kodonja: 

AGG) helyett lizin (kodonja: AAG) épül be. Ez a pontmutáció a nyolcadik publikált 

inaktiváló hatású genetikai eltérés a CaSR génen, amelyik a ciszteinben gazdag régiót 

érinti. Az index beteg a negyedik olyan közölt eset, amelyben az újszülöttkori 

hyperparathyreosis hátterében heterozygota, de novo kialakult CaSR génmutáció áll. Az 

azonosított pontmutáció más betegek összesen 50 CaSR alléljében nem volt 

azonosítható. Erről a nukleotid-cseréről SNP adatbázisokban sem 

(www.ncbi.nlm.nih.gov, www.ensembl.org) találtam adatot. Mindez arra utalt, hogy a 

betegben azonosított géndefektus egy, a nemzetközi irodalomban és genetikai 

adatbázisokban még nem publikált, új betegség-okozó mutáció és nem polimorfizmus.  

Érdekes módon az index betegben egy ismert, heterozygota polimorfizmust (A986S) is 

találtam. A polimorfizmust a beteg az édesapjától örökölte. Molekuláris biológiai 

módszerrel megállapítottam, hogy az R551K mutáció és az A986S polimorfizmus 

ugyanazon az allélon helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a beteg CaSR génjén az apától 

örökölt, A986S polimorfizmust tartalmazó allélen alakult ki de novo az R551K új 

mutáció. Az anya CaSR génjén ugyancsak azonosítottunk egy ismert, heterozygota 

polimorfizmust (R990G), amelyet az index beteg nem hordozta.  

A beteg kórtörténetének, klinikai leleteinek elemzésével megállapítottam, hogy  

újszülöttkorban a beteg a súlyos újszülöttkori hyperparathyreosisra jellemző (NSHPT) 

tüneteket mutatta. A légzési elégtelenség és a hypotonia intenzív ellátást igényelt, 

azonban laboratóriumi leletek, elsősorban a hyperkalcaemia mértéke, enyhébb volt, 

mint a nemzetközi szakirodalomban bemutatott, homozygota CaSR génmutáció által 
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okozott NSHPT-s betegek hasonló eredményei (97). Ebben az időszakban a  

csontmetabolizmus súlyos zavara állt fenn, a csontmineralizáció elégtelenségével és 

csonttörésekkel. A magas szérum alkalikus foszfatáz érték megnövekedett csont 

“turnover”-re utalt. A klinikai tünetek és a beteg általános állapota a 30 napig tartó 

konzervatív intenzív terápia mellett, mellékpajzsmirigy műtét nélkül, fokozatos javulást 

mutattak, végül a beteg tünetmentessé vált. A mentális és fizikai fejlődés a 

későbbiekben zavartalannak bizonyult.  

A molekuláris biológiai módszerek elterjedése előtti időben megjelent néhány olyan 

esettanulmány a nemzetközi szakirodalomban, amelyekben a szerzők az általam vizsgált 

index beteghez nagyon hasonló kórtörténettel rendelkező betegeket mutattak be, azzal a 

különbséggel, hogy azokban az esetekben a betegséget az index betegek az apától 

örökölték. Az FHH-nak azt a formáját, ahol a betegek újszülöttkorban enyhe, vagy akár 

súlyos tüneteket hordoznak, majd később tünetmentessé válnak, “self-limited” NSHPT-

nek (98-100) vagy újszülöttkori hyperparathyreosisnak (NHPT) nevezték (63). 

Három olyan eset ismert még az irodalomban, akiknél az NSHPT de novo heterozygota 

CaSR mutáció következtében alakult ki. Mindhárom esetben a betegeknél 

mellékpajzsmirigy eltávolítás történt. A kórszövettani vizsgálat normális 

mellékpajzsmirigy szövetet vagy fő sejt hyperpláziát igazolt (62, 101). Mindhárom 

mutáció a receptor extracelluláris domainjét érintette: az R227L (62) és az R185Q (101) 

mutációk a Venus-flytrap doménen helyezkednek el, a C582Y mutáció (62) a 

ciszteinben gazdag régiót érinti.  

Az általam vizsgált beteg kórtörténete igazolja azt a korábbi feltevést, amely szerint az 

újszülöttkorban súlyos klinikai tünetekkel és súlyos primer hyperparathyreosisra 

hasonlító csonteltérésekkel jelentkező hyperkalcaemia spontán, sebészati beavatkozás 

nélkül is átalakulhat egy olyan, FHH-nak megfelelő klinikai állapotba, amelyet 

tünetmentes hyperkalcaemia és normális fejlődés jellemez. Feltételezhető, hogy az 

általam vizsgált betegnél az intrauterin fejlődés során szekunder hyperparathyreosis 

alakult ki. Ennek kórélettani magyarázata az lehet, hogy a placenta aktív kalcium 

transzportja által biztosított normális magzati hyperkalcaemiát a beteg csökkent 

kalciumérzékelésű CaSR-a relatív hypokalcaemiának érzékelte. Erre a magzati 

mellékpajzsmirigyek a PTH folyamatos, megnövekedett termelésével válaszoltak. A 

születés után közvetlenül tehát a hyperparathyreosisra jellemző, súlyos tünetek alakultak 
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ki. Az anyai hatás megszűnésével azonban az újszülött mellékpajzsmirigy működése 

“megtalálta” és stabilizálta azt a -normálisnál magasabb- szérum kalcium értéket, amely 

megfelelt a csökkent működésű CaSR-ok “set-point”-jának. 

Ezt a hipotézist néhány állatkísérletes modell vizsgálat eredménye is alátámasztja. 

Ezekben a vizsgálók vad típusú nőstény egereket pároztattak heterozygota CaSR mutáns 

hímekkel (102). A magzatokban hyperkalcaemiát, mellékpajzsmirigy túlműködést, a 

placentában kisebb, a magzat felé irányuló, kalcium áramlást regisztráltak.   

 

VI.3. Vad típusú és mutáns CaSR sejtfelszíni expresszió vizsgálatának eredményei. 

Az R551K új mutáció és az A986S ismert polimorfizmus hatásai. 

Az ismertetett újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő betegben azonosított két 

pontmutációnak a CaSR sejtfelszíni megjelenésének és az intracellularis kalciumjel 

kialakítására kifejtett hatását HEK-293 sejtekben vizsgáltam. 

A sejtekről konfokális mikroszkóppal készített felvételekkel egyértelműen kimutattam, 

hogy a két pontmutáció nem befolyásolja a receptor sejtfelszínre történő kijutását, a 

sejtmembránban való expresszió egyértelműen igazolást nyert. Ezek alapján feltehető, 

hogy a receptor csökkent kalcium érzékenységét vagy a megváltozott ligandkötés, vagy 

a receptoron belüli jeltovábbítás zavara okozza.  

A konzervatív R551K mutációval a CaSR 551. helyén lévő arginin helyére egy másik 

bázikus aminosav, lizin épül be. Ennek következtében a CaSR kalciumra vonatkozó 

dózis-hatás görbéje jobbra tolódott. Előre nem várt módon azonban, az R551K mutáns 

sejtekben nagyobb maximális cytoplazma kalcium választ mértem, mint a vad típusú 

sejtekben. Ezt a jelenséget nem tapasztaltam akkor, amikor csak magas, 

szuprafiziológiás dózisú extacellularis kalciummal stimuláltam a sejtek CaSR-ait. 

Feltételezésünk szerint a vad típusú sejtek kisebb válaszait receptor deszenzitizáció 

okozhatta, ami a konstitutív módon adagolt, fokozatosan egyre nagyobb extracellularis 

kalcium koncentráció hatására alakulhatott ki. Az R551K mutáció inaktiváló hatását 

nem befolyásolta az A986S pontmutáció jelenléte illetve hiánya. Az A986S 

pontmutáció (GCC→TCC) a CaSR intracellularis doménjének jól ismert 

polimorfizmusa. A polimorfizmus allélfrekvenciája (ref. SNP ID: rs1801725) az európai 

populációban 13.3-17.4%. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP). A CaSR intracellularis 

doménjén több polimorfizmust is azonosítottak: (A826T, C851S, A986S, R990G, 
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Q1011E). Ezek a pontmutációk a CaSR cytoplazmatikus farki részét módosítják, tehát a 

CaSR intracellularis jelátvitelét befolyásolhatják. A polimorfizmusok funkcionális 

következményeiről azonban kevés experimentális vizsgálati eredmény áll rendelkezésre.  

Néhány (103-105) tanulmányban megnövekedett összes-, vagy ionizált szérum kalcium 

koncentrációról számoltak be olyan egyénekben, akiknek a CaSR génjén heterozygota 

A986S polimorfizmus van jelen. Más vizsgálatok ezt nem erősítették meg (106). Ezzel 

ellentétben egyes kutatók az R990G polimorfizmust hordozó egészséges emberekben 

csökkent szérum kalcium szintet találtak (103) míg mások azt mutatták ki, hogy ennek a 

polimorfizmusnak nincs szignifikáns hatása a kalcium homeostasis paramétereire (107). 

PHPT-s betegekben ugyanakkor azt találták, hogy az R990G polimorfizmussal 

rendelkező betegekben nagyobb a vese kalcium kiválasztása, ami megnövekedett 

kalciumérzékenységre utalhat ezekben a betegekben (108). Az általam vizsgált NHPT-s 

betegben és első fokú rokonaiban a genetikai konstellációtól függetlenül alacsony 

CCCR értéket találtam.  

Egyetlen közlemény foglalkozik annak a kérdésnek az eldöntésével, hogy egy 

extracellularis doménen elhelyezkedő, inaktiváló hatású mutáció mellett (R465Q) az 

A986S polimorfizmusnak van-e hatása a kalcium érzékenységre (109). Ebben a 

vizsgálók azt találták, hogy a HEK-293 sejteken expresszált CaSR-ok extracellularis 

kalciumra vonatkoztatott EC50 értéke az R465Q mutáns CaSR EC50 értékéhez 

viszonyítva kis mértékben csökken abban az esetben, ha mindkét genetikai variáns jelen 

van (EC50: 11.3 vs. 12.8 mmol/l). Ezzel szemben a saját mérési eredményeim azt 

mutatták, hogy az A986S polimorfizmus jelenléte nem változtatja meg az R551K 

mutáció önálló hatását. Ez azzal magyarázható, hogy az általam vizsgált R551K 

mutáció csak kis mértékben változtatja meg a CaSR kalcium érzékenységét az R465Q 

mutációhoz képest (EC50 = 6.10 ± 0.83 vs. 12.8 mmol/l). Ebből az következik, hogy 

minden további genetikai eltérés hatását nehezebb kimutatni az R551K mutáns CaSR-

okon, az R465Q mutáns receptorokhoz viszonyítva. 

A vad típusú és a dupla mutáns (R551K és A986S) receptorokat koexpresszálva is 

kifejeztem a HEK-293 sejteken, a vizsgált betegben kimutatott genotípus in vitro 

modellezése céljából. Ezeknek a sejteknek a kalcium iránti affinitása hasonló volt a vad 

típusú receptort kifejező sejtekhez.  A magyarázatot az adhatja, hogy a HEK-293 sejtek 

a CaSR-t a normális sejteknél jóval nagyobb mennyiségben expresszálják. In vivo, 
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kisebb receptor szám mellett, a mutáns és a vad típusú receptorok közötti interakcióknak 

feltehetően markánsabb funkcionális következményei lehetnek. Valószínűsítjük, hogy 

ezek a hatások nagyobb receptor denzitás mellett már nem mutathatók ki. 

 

VI.4. A parathormon-dependens hyperkalcaemiák különböző formáinak relatív 

gyakorisága, klinikai és laboratóriumi sajátosságai 

A szérum kalcium szintjének rutinszerű laboratóriumi mérése az 1970-es évek elején 

vált széleskörben hozzáférhetővé. Ettől kezdve a primer hyperparathyreosis sporadikus 

és öröklött formáiban szenvedő betegeket évről évre egyre nagyobb számban 

diagnosztizálják. Az elmúlt közel 40 évben nagy mértékben bővültek a PHPT 

epidemiológiájára, tünettanára és kórlefolyására vonatkozó ismereteink. Manapság a 

PHPT az egyik leggyakoribb endokrin kórkép, a különböző populációkban készült 

felmérések a betegség gyakoriságát 1:1000 és 3-4:1000 körül adják meg (86, 87). A 

rutinszerű szérum kalcium- és a szérum parathormon szint mérés, továbbá a szűrő 

jellegű, nagyszámú csontsűrűségmérés a PHPT egyre koraibb stádiumban való 

felismeréséhez vezetett. Egyes szerzők manapság 80% körülinek becsülik az 

aszimptomatikus esetek relatív gyakoriságát (110). A családtagok szűrővizsgálatával 

egyre nagyobb számban diagnosztizálnak familiaris eseteket is. A pontos diagnózis 

felállításához molekuláris biológiai módszerek is rendelkezésre állnak. A csírasejtes 

génmutációk analízisével a familiaris kórképek egyértelműen diagnosztizálhatók. Ezek 

az esetek az összes PHPT eset mintegy 5%-át jelentik (84, 111, 112). A PHPT hat 

különböző örökletes, monogénes szindrómában lehet jelen. Ezek közül négy 

betegségben (MEN1, MEN2A, HPT-JT és FIHP)  a mellékpajzsmirigyek szerkezeti 

károsodása vezet mellékpajzsmirigy túlműködéshez. Két kórképben (FHH, NSHPT) 

azonban a mellékpajzsmirigyek kalcium háztartásban betöltött szerepét biztosító CaSR-

ok hibás működése vezet hyperparathyreosishoz hasonló állapotok kialakulásához. A 

két csoport klinikai elkülönítésének első és legfontosabb lépése a vizelettel történő 

kalcium kiválasztás meghatározása. Egyéb okkal nem magyarázható hypokalciuria 

esetén CaSR betegség valószínűsíthető. A PHPT familiaris formáiban a betegség 

kórlefolyása és kezelése eltér a sporadikus PHPT esetektől. Egyetlen vizsgálatot 

találtam a nemzetközi szakirodalomban, amelyben familiaris PHPT esetek relatív 

gyakoriságát vizsgálták. A szerzők 36 familiaris PHPT-s beteg klinikai és genetikai 
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vizsgálata során azt találták, hogy az FIHP előfordulása körülbelül fele a MEN1 és az 

FHH gyakoriságának és körülbelül 10-szer gyakoribb, mint az HPT-JT szindróma (84). 

Más szerzők adataiból a vizsgálók a familiaris esetek arányát 5%-ban adták meg a 

sporadikus PHPT-hez viszonyítva (111). Ezt alapul véve, becslésük szerint a familiaris 

kórképek relatív gyakorisága az összes PHPT eseten belül a következőképpen alakul: 

MEN1: 2%, FHH: 2%, FIHP: 1%, HPT-JT: 0.1%.  

Saját vizsgálataimban a Semmelweis Egyetem II. Belklinikájának 10 éves 

beteganyagában vizsgáltam a sporadikus és a familiaris PHPT esetek számát. Az 1990-

es évek közepe előtt évente kevesebb, mint 5 PHPT beteget diagnosztizáltak 

klinikánkon. Az intakt PTH mérésének bevezetésével (1996), a kettős energiájú röntgen 

abszorpciometrián alapuló csontsűrűségmérés elindításával (1997) megnőtt a 

diagnosztizált PHPT-s betegek száma. Szintén erre az időszakra tehető (1998-1999) a 

MEN1, RET és a CaSR gének molekuláris biológiai vizsgálatának bevezetése. 1997 és 

2007 között 141 PHPT-s beteget diagnosztizáltunk. A betegek 87.2%-ában sporadikus 

PHPT fordult elő, a betegek 10.6%-ának familiaris PHPT-a volt. 11 betegnek MEN1 

szindrómája (7.8%), 2 betegnek MEN2A szindrómája (1.4%), 1-1 betegnek FIHP és 

HPT-JT szindrómája volt (0.7-0.7%). 3 betegnél (2.1%) igazoltunk CaSR gén mutációt, 

közülük 2-nél FHH-t, 1-nél NHPT-t diagnosztizáltunk. A betegek klinikai adatainak 

vizsgálatával egyértelműen kimutatható, hogy a familiaris PHPT-s és az öröklötten 

hibás működésű CaSR-ral rendelkező betegek fiatalabbak, mint a sporadikus PHPT-s 

egyének. 30 éves kor alatt csak familiaris PHPT vagy hibás CaSR működéshez köthető 

megbetegedés fordult elő. Azonban a betegek laboratóriumi paraméterei, valamint a 

hyperparathyreosishoz köthető csont-, és veseszövődmények gyakorisága hasonló volt a 

familiaris és a sporadikus PHPT esetekben.  

A nemzetközi ajánlásokat, valamint saját kivizsgálási módszerünket alapul véve, a 

parathormon-dependens hyperkalcaemiák diagnosztikájának és kezelésének 

algoritmusát a 15. ábrán foglaltam össze. Tapasztalatainkat a nemzetközi ajánlásokkal 

egybevetve a CaSR meghibásodásán alapuló betegségek diagnosztikájában a következő 

esetekben szükséges a CaSR gén mutációanalízise: 1. izolált, tünetmentes 

hyperkalcaemiás, hypokalciuriás betegekben, akiknél a családtagok felkutatása nem 

lehetséges. 2. azokban a tünetmentes, hyperkalcaemiás, hypokalciuriás betegekben 

akiknél a CCCR értéke 0.01 és 0.02 közé esik.   
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Intact PTH szint 
és CaCr-clearence hányados mérése

Hypercalcaemia 
(Szérum calcium > 2.55 mmol/l, Ionizált calcium > 1.35 mmol/l)

1. Részletes klinikai és családi anamnézis

2. Fizikális vizsgálat

3. Hypercalcaemiát okozó gyógyszerek kizárása (D vitamin, thiazid diuretikumok, lithium)
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Alacsony PTH szint:
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15. ábra 

A parathormon-dependens hyperkalcaemiák diagnózisának és kezelésének 

algoritmusa 

 

Rövidítések: PTH: parathormon; CaCr-clearencehányados: kalcium klearence és 

kreatinin klearence hányados; FHH: familiaris hypocalciuriás hyperkalcaemia; 

NSHPT: újszülöttkori súlyos hyperparathyreosis; PHPT: primer 

hyperparathyreosis; MTC: medullaris pajzsmirigy carcinoma; Pheo: 

pheochromocytoma; GEP tumor: gastroenteropancreatikus neuroendokrin tumor; 

MEN2A: multiplex endokrin neoplasia 2A; MEN1: multiplex endokrin neoplasia 

1; HPT-JT: hyperparathyreosis-állkapocs tumor szindróma; FIHPT, familiaris 

izolált hyperparathyreosis.  
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK 

1. A kalcium-szenzor receptor inaktiváló hatású mutációi által okozott kórképek 

klinikai jellemzőinek vizsgálatával és betegeink perifériás vérmintáiból végzett 

molekuláris biológiai vizsgálataim jelentősebb megállapításait és az eredményekől 

levonható legfontosabb következtetéseket az alábbi pontokban foglalom össze. 

 

2. Klinikai vizsgálatok alapján 8 betegben diagnosztizáltunk familiaris hypokalciuriás 

hyperkalcaemiát. A 8 betegben, valamint 2 beteg 1-1 családtagjában tünetmentes 

hyperkalcaemiát, alacsony CCCR értéket és a referencia tartomány felső határán 

lévő szérum PTH koncentrációt igazoltunk. A csontmetabolizmust jellemző 

laboratóriumi és osteodenzitometriai paraméterek nem tértek el az egészséges 

populációra jellemző értékektől. A genetikai vizsgálatokkal, a nemzetközi adatokkal 

megegyezően, a betegek 1/5-ében igazoltam CaSR gén mutációt. A betegek 

fehérvérsejtjeiből izolált DNS mintákból két betegben és azok 1-1 családtagjában 

igazoltam heterozygota CaSR gén mutációt, amelyek a nemzetközi irodalmi adatok 

alapján FHH-t okoznak (P55L és C582Y). 

 

3. Munkám során feldolgoztam egy újszülöttkori hyperparathyreosisos beteg 

kórtörténetét, elemeztem az index beteg és első fokú családtagjai laboratóriumi és 

klinikai jellemzőit, valamint meghatároztam a beteg és családtagjainak CaSR 

genotípusát. A kórtörténet, továbbá a beteg klinikai paraméterei egyértelműen 

igazolták, hogy az újszülöttkorban fennállt, súlyos tüneteket okozó 

hyperparathyreosis spontán alakult át tünetmentes hyperkalcaemiával járó állapotba. 

A beteg CaSR génjének apai allélján egy még nem publikált, de novo heterozygota 

pontmutációt (R551K) és egy ismert, heterozygota polimorfizmust (A986S) 

azonosítottam. Ez az első, de novo heterozygota CaSR génmutációval járó publikált 

NSHPT eset, ahol a beteg mellékpajzsmirigy műtétben nem részesült.  

 

 

4. Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg CaSR génjén azonosított két 

pontmutáció (R551K új mutáció és A986S ismert polimorfizmus) hatásait a receptor 

intracellularis kalcium szint növekedésben kódolt jelátvitelére HEK-293 sejtekben 
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vizsgáltam. Megállapítottam, hogy az új R551K mutáció inaktiváló hatású a CaSR 

működésére, ennek következtében a mutáns receptorok kalciumérzékenysége 

csökken.  Az A986S ismert polimorfizmus jelenléte nem befolyásolta az R551K 

mutáns CaSR-ok működését HEK-293 sejtekben. Dupla mutáns és vad típusú 

CaSR-ok koexpressziója HEK-293 sejteken nem okozott szignifikáns változást a 

kalciumérzékelésben a vad típusú CaSR-t expresszáló sejtekhez viszonyítva. Ez a 

jelenség azzal magyarázható, hogy a modellkísérletben alkalmazott sejtek igen nagy 

számban expresszálták a receptorokat.  

 

5. A parathormon-dependens hyperkalcaemiával járó kórképek közé a sporadikus és a 

familiaris PHPT esetei tartoznak. A familiaris kórképek relatív gyakoriságára 

vonatkozó adatok száma kevés. A Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati 

Klinikájának 10 éves beteganyagában felmértem ezeknek a kórképeknek az 

egymáshoz viszonyított gyakoriságát. Eredményeim nagyságrendileg megegyeznek 

az irodalmi adatokkal, illetve a közvetett becslésekel: a betegek több mint 80%-ában 

sporadikus PHPT-t véleményeztünk. Az irodalmi adatoknak megfelelő arányban 

diagnosztizáltunk CaSR betegségeket (2.1%) és familiaris PHPT eseteket (10.6%). 

30 éves kor alatt csak öröklődő kórkép talaján kialakult PHPT fordult elő. 

Eredményeink is megerősítik, hogy a parathormon-dependens hypercalcaemiás 

állapotok diagnosztikus algoritmusába beillesztett genetikai vizsgálatok jelentős 

mértékben elősegítik a hypercalcaemiás kórképek elkülönítő diagnosztikáját, 

nemritkán döntő módon hozzájárulva a végső diagnózis és helyes terápia 

kialakításához.  

 

 

 67



 

VIII. IRODALOMJEGYZÉK 

1. Brown EM, Gamba G, Riccardi D, Lombardi M, Butters R, Kifor O, Sun A, 

Hediger MA, Lytton J, Hebert SC. (1993) Cloning and characterization of an 

extracellular Ca(2+)-sensing receptor from bovine parathyroid. Nature, 366: 

575-580. 

2. Garrett JE, Capuano IV, Hammerland LG, Hung BC, Brown EM, Hebert SC, 

Nemeth EF, Fuller F. (1995) Molecular cloning and functional expression of 

human parathyroid calcium receptor cDNAs. J Biol Chem, 270: 12919-12925. 

3. Janicic N, Soliman E, Pausova Z, Seldin MF, Riviere M, Szpirer J, Szpirer C, 

Hendy GN. (1995) Mapping of the calcium-sensing receptor gene (CASR) to 

human chromosome 3q13.3-21 by fluorescence in situ hybridization, and 

localization to rat chromosome 11 and mouse chromosome 16. Mamm Genome, 

6: 798-801. 

4. Brauner-Osborne H, Jensen AA, Sheppard PO, Brodin B, Krogsgaard-Larsen P, 

O'Hara P. (2001) Cloning and characterization of a human orphan family C G-

protein coupled receptor GPRC5D. Biochim Biophys Acta, 1518: 237-248. 

5. Fan G, Goldsmith PK, Collins R, Dunn CK, Krapcho KJ, Rogers KV, Spiegel 

AM. (1997) N-linked glycosylation of the human Ca2+ receptor is essential for 

its expression at the cell surface. Endocrinology, 138: 1916-1922. 

6. Pace AJ, Gama L, Breitwieser GE. (1999) Dimerization of the calcium-sensing 

receptor occurs within the extracellular domain and is eliminated by Cys --> Ser 

mutations at Cys101 and Cys236. J Biol Chem, 274: 11629-11634. 

7. Bouschet T, Martin S, Henley JM. (2005) Receptor-activity-modifying proteins 

are required for forward trafficking of the calcium-sensing receptor to the 

plasma membrane. J Cell Sci, 118: 4709-4720. 

8. Silve C, Petrel C, Leroy C, Bruel H, Mallet E, Rognan D, Ruat M. (2005) 

Delineating a Ca2+ binding pocket within the venus flytrap module of the 

human calcium-sensing receptor. J Biol Chem, 280: 37917-37923. 

9. Huang Y, Zhou Y, Castiblanco A, Yang W, Brown EM, Yang JJ. (2009) 

Multiple Ca(2+)-binding sites in the extracellular domain of the Ca(2+)-sensing 

receptor corresponding to cooperative Ca(2+) response. Biochemistry (Mosc), 

48: 388-398. 

 68



 

10. Chang W, Shoback D. (2004) Extracellular Ca2+-sensing receptors--an 

overview. Cell Calcium, 35: 183-196. 

11. Hu J, Spiegel AM. (2003) Naturally occurring mutations of the extracellular 

Ca2+-sensing receptor: implications for its structure and function. Trends 

Endocrinol Metab, 14: 282-288. 

12. Brown EM. (1983) Four-parameter model of the sigmoidal relationship between 

parathyroid hormone release and extracellular calcium concentration in normal 

and abnormal parathyroid tissue. J Clin Endocrinol Metab, 56: 572-581. 

13. Ramirez JA, Goodman WG, Gornbein J, Menezes C, Moulton L, Segre GV, 

Salusky IB. (1993) Direct in vivo comparison of calcium-regulated parathyroid 

hormone secretion in normal volunteers and patients with secondary 

hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab, 76: 1489-1494. 

14. Brown EM, Fuleihan Ge-H, Chen CJ, Kifor O. (1990) A comparison of the 

effects of divalent and trivalent cations on parathyroid hormone release, 3',5'-

cyclic-adenosine monophosphate accumulation, and the levels of inositol 

phosphates in bovine parathyroid cells.[erratum appears in Endocrinology 1992 

Aug;131(2):862]. Endocrinology, 127: 1064-1071. 

15. Breitwieser GE, Miedlich SU, Zhang M. (2004) Calcium sensing receptors as 

integrators of multiple metabolic signals. Cell Calcium, 35: 209-216. 

16. Petrel C, Kessler A, Dauban P, Dodd RH, Rognan D, Ruat M. (2004) Positive 

and negative allosteric modulators of the Ca2+-sensing receptor interact within 

overlapping but not identical binding sites in the transmembrane domain. J Biol 

Chem, 279: 18990-18997. 

17. Conigrave AD, Quinn SJ, Brown EM. (2000) L-amino acid sensing by the 

extracellular Ca2+-sensing receptor.[see comment]. Proc Natl Acad Sci U S A, 

97: 4814-4819. 

18. Bai M, Quinn S, Trivedi S, Kifor O, Pearce SH, Pollak MR, Krapcho K, Hebert 

SC, Brown EM. (1996) Expression and characterization of inactivating and 

activating mutations in the human Ca2+o-sensing receptor. J Biol Chem, 271: 

19537-19545. 

19. Kifor O, Diaz R, Butters R, Brown EM. (1997) The Ca2+-sensing receptor 

(CaR) activates phospholipases C, A2, and D in bovine parathyroid and CaR-

 69



 

transfected, human embryonic kidney (HEK293) cells. J Bone Miner Res, 12: 

715-725. 

20. Brown E, Enyedi P, LeBoff M, Rotberg J, Preston J, Chen C. (1987) High 

extracellular Ca2+ and Mg2+ stimulate accumulation of inositol phosphates in 

bovine parathyroid cells. FEBS Lett, 218: 113-118. 

21. Muff R, Nemeth EF, Haller-Brem S, Fischer JA. (1988) Regulation of hormone 

secretion and cytosolic Ca2+ by extracellular Ca2+ in parathyroid cells and C-

cells: role of voltage-sensitive Ca2+ channels. Arch Biochem Biophys, 265: 

128-135. 

22. Chang W, Chen TH, Gardner P, Shoback D. (1995) Regulation of Ca(2+)-

conducting currents in parathyroid cells by extracellular Ca(2+) and channel 

blockers. Am J Physiol, 269: E864-877. 

23. Chen CJ, Barnett JV, Congo DA, Brown EM. (1989) Divalent cations suppress 

3',5'-adenosine monophosphate accumulation by stimulating a pertussis toxin-

sensitive guanine nucleotide-binding protein in cultured bovine parathyroid 

cells. Endocrinology, 124: 233-239. 

24. Roux PP, Blenis J. (2004) ERK and p38 MAPK-activated protein kinases: a 

family of protein kinases with diverse biological functions. Microbiol Mol Biol 

Rev, 68: 320-344. 

25. Pi M, Oakley RH, Gesty-Palmer D, Cruickshank RD, Spurney RF, Luttrell LM, 

Quarles LD. (2005) Beta-arrestin- and G protein receptor kinase-mediated 

calcium-sensing receptor desensitization. Mol Endocrinol, 19: 1078-1087. 

26. Lorenz S, Frenzel R, Paschke R, Breitwieser GE, Miedlich SU. (2007) 

Functional desensitization of the extracellular calcium-sensing receptor is 

regulated via distinct mechanisms: role of G protein-coupled receptor kinases, 

protein kinase C and beta-arrestins. Endocrinology, 148: 2398-2404. 

27. Watson PH, Hanley DA. (1993) Parathyroid hormone: regulation of synthesis 

and secretion. Clinical & Investigative Medicine - Medecine Clinique et 

Experimentale, 16: 58-77. 

28. Brown EM. (2000) Calcium receptor and regulation of parathyroid hormone 

secretion. Rev Endocr Metab Disord, 1: 307-315. 

 70



 

29. Ritter CS, Pande S, Krits I, Slatopolsky E, Brown AJ. (2008) Destabilization of 

parathyroid hormone mRNA by extracellular Ca2+ and the calcimimetic R-568 

in parathyroid cells: role of cytosolic Ca and requirement for gene transcription. 

J Mol Endocrinol, 40: 13-21. 

30. Nechama M, Ben Dov IZ, Silver J, Naveh-Many TP. (2009) Regulation of PTH 

mRNA stability by the calcimimetic R568 and the phosphorus binder lanthanum 

carbonate in CKD. Am J Physiol Renal Physiol:  

31. Tominaga Y. (1999) Mechanism of parathyroid tumourigenesis in uraemia. 

Nephrol Dial Transplant, 14 Suppl 1: 63-65. 

32. Chen RA, Goodman WG. (2004) Role of the calcium-sensing receptor in 

parathyroid gland physiology. Am J Physiol Renal Physiol, 286: F1005-1011. 

33. Goodman WG. (2004) The flavors of vitamin D: tasting the molecular 

mechanisms.[comment]. Kidney Int, 66: 1286-1287. 

34. McGehee DS, Aldersberg M, Liu KP, Hsuing S, Heath MJ, Tamir H. (1997) 

Mechanism of extracellular Ca2+ receptor-stimulated hormone release from 

sheep thyroid parafollicular cells. J Physiol, 502 ( Pt 1): 31-44. 

35. Pannett AAJ, Kennedy AM, Turner JJO, Forbes SA, Cavaco BM, Bassett JHD, 

Cianferotti L, Harding B, Shine B, Flinter F, Maidment CGH, Trembath R, 

Thakker RV. (2003) Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) germline 

mutations in familial isolated primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol 

(Oxf), 58: 639-646. 

36. Riccardi D, Hall AE, Chattopadhyay N, Xu JZ, Brown EM, Hebert SC. (1998) 

Localization of the extracellular Ca2+/polyvalent cation-sensing protein in rat 

kidney. Am J Physiol, 274: F611-622. 

37. Wang W, Lu M, Balazy M, Hebert SC. (1997) Phospholipase A2 is involved in 

mediating the effect of extracellular Ca2+ on apical K+ channels in rat TAL. Am 

J Physiol, 273: F421-429. 

38. Sands JM, Naruse M, Baum M, Jo I, Hebert SC, Brown EM, Harris HW. (1997) 

Apical extracellular calcium/polyvalent cation-sensing receptor regulates 

vasopressin-elicited water permeability in rat kidney inner medullary collecting 

duct. J Clin Invest, 99: 1399-1405. 

 71



 

39. Bustamante M, Hasler U, Leroy V, de Seigneux S, Dimitrov M, Mordasini D, 

Rousselot M, Martin P-Y, Feraille E. (2008) Calcium-sensing receptor 

attenuates AVP-induced aquaporin-2 expression via a calmodulin-dependent 

mechanism. J Am Soc Nephrol, 19: 109-116. 

40. Buchan AM, Squires PE, Ring M, Meloche RM. (2001) Mechanism of action of 

the calcium-sensing receptor in human antral gastrin cells.[see comment]. 

Gastroenterology, 120: 1128-1139. 

41. Bevilacqua M, Dominguez LJ, Righini V, Valdes V, Toscano R, Sangaletti O, 

Vago T, Baldi G, Barrella M, Bianchi-Porro G. (2005) Increased gastrin and 

calcitonin secretion after oral calcium or peptones administration in patients with 

hypercalciuria: a clue to an alteration in calcium-sensing receptor activity. J Clin 

Endocrinol Metab, 90: 1489-1494. 

42. Hebert SC, Cheng S, Geibel J. (2004) Functions and roles of the extracellular 

Ca2+-sensing receptor in the gastrointestinal tract. Cell Calcium, 35: 239-247. 

43. Geibel J, Sritharan K, Geibel R, Geibel P, Persing JS, Seeger A, Roepke TK, 

Deichstetter M, Prinz C, Cheng SX, Martin D, Hebert SC. (2006) Calcium-

sensing receptor abrogates secretagogue- induced increases in intestinal net fluid 

secretion by enhancing cyclic nucleotide destruction.[see comment]. Proc Natl 

Acad Sci U S A, 103: 9390-9397. 

44. Dvorak MM, Riccardi D. (2004) Ca2+ as an extracellular signal in bone. Cell 

Calcium, 35: 249-255. 

45. Huan J, Martuseviciene G, Olgaard K, Lewin E. (2007) Calcium-sensing 

receptor and recovery from hypocalcaemia in thyroparathyroidectomized rats. 

Eur J Clin Invest, 37: 214-221. 

46. Kanatani M, Sugimoto T, Kanzawa M, Yano S, Chihara K. (1999) High 

extracellular calcium inhibits osteoclast-like cell formation by directly acting on 

the calcium-sensing receptor existing in osteoclast precursor cells. Biochem 

Biophys Res Commun, 261: 144-148. 

47. Yamaguchi T, Chattopadhyay N, Kifor O, Butters RR, Jr., Sugimoto T, Brown 

EM. (1998) Mouse osteoblastic cell line (MC3T3-E1) expresses extracellular 

calcium (Ca2+o)-sensing receptor and its agonists stimulate chemotaxis and 

proliferation of MC3T3-E1 cells. J Bone Miner Res, 13: 1530-1538. 

 72



 

48. Deyama A, Deyama Y, Matsumoto A, Yoshimura Y, Nishikata M, Suzuki K, 

Totsuka Y. (1999) A low calcium environment enhances AP-1 transcription 

factor-mediated gene expression in the development of osteoblastic MC3T3-E1 

cells. Miner Electrolyte Metab, 25: 147-160. 

49. Bradbury RA, Cropley J, Kifor O, Lovicu FJ, de Iongh RU, Kable E, Brown 

EM, Seely EW, Peat BB, Conigrave AD. (2002) Localization of the extracellular 

Ca(2+)-sensing receptor in the human placenta. Placenta, 23: 192-200. 

50. Hellman P, Hellman B, Juhlin C, Juppner H, Rastad J, Ridefelt P, Akerstrom G. 

(1993) Regulation of proliferation in JEG-3 cells by a 500-kDa Ca2+ sensor and 

parathyroid hormone-related protein. Arch Biochem Biophys, 307: 379-385. 

51. Foley TP, Jr., Harrison HC, Arnaud CD, Harrison HE. (1972) Familial benign 

hypercalcemia. J Pediatr, 81: 1060-1067. 

52. Pollak MR, Brown EM, Chou YH, Hebert SC, Marx SJ, Steinmann B, Levi T, 

Seidman CE, Seidman JG. (1993) Mutations in the human Ca(2+)-sensing 

receptor gene cause familial hypocalciuric hypercalcemia and neonatal severe 

hyperparathyroidism.[see comment]. Cell, 75: 1297-1303. 

53. Gunn IR, Gaffney D. (2004) Clinical and laboratory features of calcium-sensing 

receptor disorders: a systematic review. Ann Clin Biochem, 41: 441-458. 

54. Hinnie J, Bell E, McKillop E, Gallacher S. (2001) The prevalence of familial 

hypocalciuric hypercalcemia.[see comment]. Calcif Tissue Int, 68: 216-218. 

55. Bilezikian JP, Potts JT, Jr., Fuleihan GE-H, Kleerekoper M, Neer R, Peacock M, 

Rastad J, Silverberg SJ, Udelsman R, Wells SA. (2002) Summary statement 

from a workshop on asymptomatic primary hyperparathyroidism: a perspective 

for the 21st century. J Clin Endocrinol Metab, 87: 5353-5361. 

56. Christensen SE, Nissen PH, Vestergaard P, Heickendorff L, Brixen K, 

Mosekilde L. (2008) Discriminative power of three indices of renal calcium 

excretion for the distinction between familial hypocalciuric hypercalcaemia and 

primary hyperparathyroidism: a follow-up study on methods. Clin Endocrinol 

(Oxf), 69: 713-720. 

57. Egbuna OI, Brown EM. (2008) Hypercalcaemic and hypocalcaemic conditions 

due to calcium-sensing receptor mutations. Best Pract Res Clin Rheumatol, 22: 

129-148. 

 73



 

58. Lloyd SE, Pannett AA, Dixon PH, Whyte MP, Thakker RV. (1999) Localization 

of familial benign hypercalcemia, Oklahoma variant (FBHOk), to chromosome 

19q13. Am J Hum Genet, 64: 189-195. 

59. Rus R, Haag C, Bumke-Vogt C, Bahr V, Mayr B, Mohlig M, Schulze E, Frank-

Raue K, Raue F, Schofl C. (2008) Novel inactivating mutations of the calcium-

sensing receptor: the calcimimetic NPS R-568 improves signal transduction of 

mutant receptors. J Clin Endocrinol Metab, 93: 4797-4803. 

60. Huang Y, Breitwieser GE. (2007) Rescue of calcium-sensing receptor mutants 

by allosteric modulators reveals a conformational checkpoint in receptor 

biogenesis. J Biol Chem, 282: 9517-9525. 

61. Marx SJ, Fraser D, Rapoport A. (1985) Familial hypocalciuric hypercalcemia. 

Mild expression of the gene in heterozygotes and severe expression in 

homozygotes. Am J Med, 78: 15-22. 

62. Pearce SH, Trump D, Wooding C, Besser GM, Chew SL, Grant DB, Heath DA, 

Hughes IA, Paterson CR, Whyte MP, et al. (1995) Calcium-sensing receptor 

mutations in familial benign hypercalcemia and neonatal hyperparathyroidism. J 

Clin Invest, 96: 2683-2692. 

63. Brown EM. (2005) Editorial: mutant extracellular calcium-sensing receptors and 

severity of disease. J Clin Endocrinol Metab, 90: 1246-1248. 

64. Pallais JC, Kifor O, Chen Y-B, Slovik D, Brown EM. (2004) Acquired 

hypocalciuric hypercalcemia due to autoantibodies against the calcium-sensing 

receptor.[see comment]. N Engl J Med, 351: 362-369. 

65. Arnold A, Shattuck TM, Mallya SM, Krebs LJ, Costa J, Gallagher J, Wild Y, 

Saucier K. (2002) Molecular pathogenesis of primary hyperparathyroidism. J 

Bone Miner Res, 17 Suppl 2: N30-36. 

66. Brown EM. (2002) The pathophysiology of primary hyperparathyroidism. J 

Bone Miner Res, 17 Suppl 2: N24-29. 

67. Corbetta S, Mantovani G, Lania A, Borgato S, Vicentini L, Beretta E, Faglia G, 

Di Blasio AM, Spada A. (2000) Calcium-sensing receptor expression and 

signalling in human parathyroid adenomas and primary hyperplasia. Clin 

Endocrinol (Oxf), 52: 339-348. 

 74



 

68. Fukuda N, Tanaka H, Tominaga Y, Fukagawa M, Kurokawa K, Seino Y. (1993) 

Decreased 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptor density is associated with a more 

severe form of parathyroid hyperplasia in chronic uremic patients. J Clin Invest, 

92: 1436-1443. 

69. Kifor O, Moore FD, Jr., Wang P, Goldstein M, Vassilev P, Kifor I, Hebert SC, 

Brown EM. (1996) Reduced immunostaining for the extracellular Ca2+-sensing 

receptor in primary and uremic secondary hyperparathyroidism. J Clin 

Endocrinol Metab, 81: 1598-1606. 

70. Yano S, Sugimoto T, Tsukamoto T, Chihara K, Kobayashi A, Kitazawa S, 

Maeda S, Kitazawa R. (2000) Association of decreased calcium-sensing receptor 

expression with proliferation of parathyroid cells in secondary 

hyperparathyroidism. Kidney Int, 58: 1980-1986. 

71. Scillitani A, Guarnieri V, De Geronimo S, Muscarella LA, Battista C, D'Agruma 

L, Bertoldo F, Florio C, Minisola S, Hendy GN, Cole DEC. (2004) Blood 

ionized calcium is associated with clustered polymorphisms in the carboxyl-

terminal tail of the calcium-sensing receptor. J Clin Endocrinol Metab, 89: 5634-

5638. 

72. Scillitani A, Guarnieri V, Battista C, De Geronimo S, Muscarella LA, Chiodini 

I, Cignarelli M, Minisola S, Bertoldo F, Francucci CM, Malavolta N, Piovesan 

A, Mascia ML, Muscarella S, Hendy GN, D'Agruma L, Cole DEC. (2007) 

Primary hyperparathyroidism and the presence of kidney stones are associated 

with different haplotypes of the calcium-sensing receptor. J Clin Endocrinol 

Metab, 92: 277-283. 

73. Brown EM. (2007) Clinical lessons from the calcium-sensing receptor. Nat Clin 

Pract Endocrinol Metab, 3: 122-133. 

74. Lambert LA, Shapiro SE, Lee JE, Perrier ND, Truong M, Wallace MJ, Hoff AO, 

Gagel RF, Evans DB. (2005) Surgical treatment of hyperparathyroidism in 

patients with multiple endocrine neoplasia type 1. Arch Surg, 140: 374-382. 

75. VanderWalde LH, Haigh PI. (2006) Surgical approach to the patient with 

familial hyperparathyroidism. Current Treatment Options in Oncology, 7: 326-

333. 

 75



 

76. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A, Bilezikian JP, Beck-Peccoz P, Bordi C, Conte-

Devolx B, Falchetti A, Gheri RG, Libroia A, Lips CJ, Lombardi G, Mannelli M, 

Pacini F, Ponder BA, Raue F, Skogseid B, Tamburrano G, Thakker RV, 

Thompson NW, Tomassetti P, Tonelli F, Wells SA, Jr., Marx SJ. (2001) 

Guidelines for diagnosis and therapy of MEN type 1 and type 2.[see comment]. 

J Clin Endocrinol Metab, 86: 5658-5671. 

77. Cohen MS, Moley JF. (2003) Surgical treatment of medullary thyroid 

carcinoma. J Intern Med, 253: 616-626. 

78. Carling T, Udelsman R. (2005) Parathyroid surgery in familial hyperparathyroid 

disorders. J Intern Med, 257: 27-37. 

79. Warner J, Epstein M, Sweet A, Singh D, Burgess J, Stranks S, Hill P, Perry-

Keene D, Learoyd D, Robinson B, Birdsey P, Mackenzie E, Teh BT, Prins JB, 

Cardinal J. (2004) Genetic testing in familial isolated hyperparathyroidism: 

unexpected results and their implications. J Med Genet, 41: 155-160. 

80. Warner JV, Nyholt DR, Busfield F, Epstein M, Burgess J, Stranks S, Hill P, 

Perry-Keene D, Learoyd D, Robinson B, Teh BT, Prins JB, Cardinal JW. (2006) 

Familial isolated hyperparathyroidism is linked to a 1.7 Mb region on 

chromosome 2p13.3-14. J Med Genet, 43: e12. 

81. Carneiro DM, Irvin GL, 3rd, Inabnet WB. (2002) Limited versus radical 

parathyroidectomy in familial isolated primary hyperparathyroidism. Surgery, 

132: 1050-1054; discussion 1055. 

82. Chikatsu N, Fukumoto S, Suzawa M, Tanaka Y, Takeuchi Y, Takeda S, Tamura 

Y, Matsumoto T, Fujita T. (1999) An adult patient with severe hypercalcaemia 

and hypocalciuria due to a novel homozygous inactivating mutation of calcium-

sensing receptor. Clin Endocrinol (Oxf), 50: 537-543. 

83. Chomczynski P, Sacchi N. (1987) Single-step method of RNA isolation by acid 

guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem, 162: 

156-159. 

84. Simonds WF, James-Newton LA, Agarwal SK, Yang B, Skarulis MC, Hendy 

GN, Marx SJ. (2002) Familial isolated hyperparathyroidism: clinical and genetic 

characteristics of 36 kindreds. Medicine (Baltimore), 81: 1-26. 

 76



 

85. Brown EM (2000) Disorders resulting from inactivating or activating mutations 

in the Ca-sensing receptor  In: Econs MJ ed. The genetics of osteoporosis and 

metabolic bone disease. Totowa, New Jersey: Humana Press; 237-275 

86. Jorde R, Bonaa KH, Sundsfjord J. (2000) Primary hyperparathyroidism detected 

in a health screening. The Tromso study. J Clin Epidemiol, 53: 1164-1169. 

87. Melton LJ, 3rd. (2002) The epidemiology of primary hyperparathyroidism in 

North America. J Bone Miner Res, 17 Suppl 2: N12-17. 

88. Horanyi J, Szlavik R, Duffek L, Darvas K, Gyorke T, Lakatos P, Miklos T. 

(2006) [Surgery of primary hyperparathyroidism]. Orv Hetil, 147: 2347-2351. 

89. Abugassa S, Nordenstrom J, Jarhult J. (1992) Bone mineral density in patients 

with familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH). Eur J Surg, 158: 397-402. 

90. Kristiansen JH, Rodbro P, Christiansen C, Johansen J, Jensen JT. (1987) 

Familial hypocalciuric hypercalcaemia. III: Bone mineral metabolism. Clin 

Endocrinol (Oxf), 26: 713-716. 

91. Law WM, Jr., Wahner HW, Heath H, 3rd. (1984) Bone mineral density and 

skeletal fractures in familial benign hypercalcemia (hypocalciuric 

hypercalcemia). Mayo Clin Proc, 59: 811-815. 

92. Christensen SE, Nissen PH, Vestergaard P, Heickendorff L, Rejnmark L, Brixen 

K, Mosekilde L. (2009) Skeletal consequences of familial hypocalciuric 

hypercalcaemia versus primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf): 

2009. feb 25 (Epub ahead print)  

93. Nissen PH, Christensen SE, Heickendorff L, Brixen K, Mosekilde L. (2007) 

Molecular genetic analysis of the calcium sensing receptor gene in patients 

clinically suspected to have familial hypocalciuric hypercalcemia: phenotypic 

variation and mutation spectrum in a Danish population. J Clin Endocrinol 

Metab, 92: 4373-4379. 

94. Thakker RV. (2004) Diseases associated with the extracellular calcium-sensing 

receptor. Cell Calcium, 35: 275-282. 

95. Kifor O, Moore FD, Jr., Delaney M, Garber J, Hendy GN, Butters R, Gao P, 

Cantor TL, Kifor I, Brown EM, Wysolmerski J. (2003) A syndrome of 

hypocalciuric hypercalcemia caused by autoantibodies directed at the calcium-

sensing receptor. J Clin Endocrinol Metab, 88: 60-72. 

 77



 

96. Eastell R, Arnold A, Brandi ML, Brown EM, D'Amour P, Hanley DA, Rao DS, 

Rubin MR, Goltzman D, Silverberg SJ, Marx SJ, Peacock M, Mosekilde L, 

Bouillon R, Lewiecki EM. (2009) Diagnosis of asymptomatic primary 

hyperparathyroidism: proceedings of the third international workshop. J Clin 

Endocrinol Metab, 94: 340-350. 

97. Waller S, Kurzawinski T, Spitz L, Thakker R, Cranston T, Pearce S, Cheetham 

T, Van't Hoff WG. (2004) Neonatal severe hyperparathyroidism: 

Genotype/phenotype correlation and the use of pamidronate as rescue therapy. 

Eur J Pediatr, 163: 589-594. 

98. Page LA, Haddow JE. (1987) Self-limited neonatal hyperparathyroidism in 

familial hypocalciuric hypercalcemia.[erratum appears in J Pediatr 1987 

Nov;111(5):796]. J Pediatr, 111: 261-264. 

99. Pearce S, Steinmann B. (1999) Casting new light on the clinical spectrum of 

neonatal severe hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf), 50: 691-693. 

100. Wilkinson H, James J. (1993) Self limiting neonatal primary 

hyperparathyroidism associated with familial hypocalciuric hypercalcaemia. 

Arch Dis Child, 69: 319-321. 

101. Bai M, Pearce SH, Kifor O, Trivedi S, Stauffer UG, Thakker RV, Brown EM, 

Steinmann B. (1997) In vivo and in vitro characterization of neonatal 

hyperparathyroidism resulting from a de novo, heterozygous mutation in the 

Ca2+-sensing receptor gene: normal maternal calcium homeostasis as a cause of 

secondary hyperparathyroidism in familial benign hypocalciuric hypercalcemia. 

J Clin Invest, 99: 88-96. 

102. Kovacs CS, Ho-Pao CL, Hunzelman JL, Lanske B, Fox J, Seidman JG, Seidman 

CE, Kronenberg HM. (1998) Regulation of murine fetal-placental calcium 

metabolism by the calcium-sensing receptor. J Clin Invest, 101: 2812-2820. 

103. Cole DE, Peltekova VD, Rubin LA, Hawker GA, Vieth R, Liew CC, Hwang 

DM, Evrovski J, Hendy GN. (1999) A986S polymorphism of the calcium-

sensing receptor and circulating calcium concentrations.[see comment]. Lancet, 

353: 112-115. 

 78



 

104. Lorentzon M, Lorentzon R, Lerner UH, Nordstrom P. (2001) Calcium sensing 

receptor gene polymorphism, circulating calcium concentrations and bone 

mineral density in healthy adolescent girls. Eur J Endocrinol, 144: 257-261. 

105. Scillitani A, Guarnieri V, De Geronimo S, Muscarella LA, Battista C, D'Agruma 

L, Bertoldo F, Florio C, Minisola S, Hendy GN, Cole DE. (2004) Blood ionized 

calcium is associated with clustered polymorphisms in the carboxyl-terminal tail 

of the calcium-sensing receptor. J Clin Endocrinol Metab, 89: 5634-5638. 

106. Bollerslev J, Wilson SG, Dick IM, Devine A, Dhaliwal SS, Prince RL. (2004) 

Calcium-sensing receptor gene polymorphism A986S does not predict serum 

calcium level, bone mineral density, calcaneal ultrasound indices, or fracture rate 

in a large cohort of elderly women. Calcif Tissue Int, 74: 12-17. 

107. Kelly C, Gunn IR, Gaffney D, Devgun MS. (2006) Serum calcium, urine 

calcium and polymorphisms of the calcium sensing receptor gene. Ann Clin 

Biochem, 43: 503-506. 

108. Corbetta S, Eller-Vainicher C, Filopanti M, Saeli P, Vezzoli G, Arcidiacono T, 

Loli P, Syren ML, Soldati L, Beck-Peccoz P, Spada A. (2006) R990G 

polymorphism of the calcium-sensing receptor and renal calcium excretion in 

patients with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol, 155: 687-692. 

109. Leech C, Lohse P, Stanojevic V, Lechner A, Goke B, Spitzweg C. (2006) 

Identification of a novel inactivating R465Q mutation of the calcium-sensing 

receptor. Biochem Biophys Res Commun, 342: 996-1002. 

110. Bilezikian JP, Silverberg SJ. (2000) Clinical spectrum of primary 

hyperparathyroidism. Rev Endocr Metab Disord, 1: 237-245. 

111. Marx SJ, Simonds WF, Agarwal SK, Burns AL, Weinstein LS, Cochran C, 

Skarulis MC, Spiegel AM, Libutti SK, Alexander HR, Jr., Chen CC, Chang R, 

Chandrasekharappa SC, Collins FS. (2002) Hyperparathyroidism in hereditary 

syndromes: special expressions and special managements. J Bone Miner Res, 17 

Suppl 2: N37-43. 

112. Bergenfelz A, Jansson S, Martensson H, Reihner E, Wallin G, Kristoffersson A, 

Lausen I. (2007) Scandinavian Quality Register for Thyroid and Parathyroid 

Surgery: audit of surgery for primary hyperparathyroidism. Langenbecks Arch 

Surg, 392: 445-451. 

 79



 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A munkám elkészítéséhez nyújtott segítségükért szeretnék köszönetet mondani: 

• Prof. Dr. Tulassay Zsoltnak, a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati 

Klinika igazgatójának és a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

vezetőjének, aki lehetővé tette számomra, hogy munkámat a II. sz. 

Belgyógyászati Klinikán végezhessem. 

• Prof. Dr. Rácz Károlynak, programvezetőmnek, aki III. éves orvostanhallgató 

koromban az Endokrinológiai Munkacsoportba fogadott tudományos diákkörös 

munkatársként. Köszönöm, hogy folyamatosan figyelemmel kísérte és támogatta 

munkámat, valamint, hogy lehetővé tette, hogy a CaSR gén mutációanalízisét a 

Klinika Molekuláris Biológiai laboratóriumában végezhettem és hogy 

programvezetőként segítette értekezésem elkészítését. 

• Dr. Tóth Miklósnak témavezetőmnek, aki orvostanhallgató korom óta irányítja 

és segíti munkámat. Köszönetemet fejezem ki azért, amiért példamutatásával 

folyamatosan a pontos és alapos munkavégzésre ösztönöz. 

• Prof. Dr. Spät Andrásnak és Prof. Dr. Hunyadi Lászlónak, amiért lehetővé 

tették, hogy a CaSR funkcionális vizsgálatait az általuk vezetett Élettani 

Intézetben végezhessem. 

• Prof. Dr. Enyedi Péternek, aki Semmelweis Egyetem Élettani Intézet 

elektrofiziológiai laboratóriumának vezetője, hogy a HEK-293 sejteken végzett 

kísérletek elvégzéséhez segítő irányítást adott. Köszönöm, hogy megtanította a 

kísérletes molekuláris biológia munkámhoz szükséges alapjait.  

• Dr. Patócs Attilának, aki orvostanhallgató korom óta figyelemmel kíséri 

munkámat, számos hasznos ötletével, baráti támogatásával segítve azt. 

Köszönöm, hogy megtanította a CaSR gén mutációanalízisének módszereit. 

• Krauszné Vaczula Mária asszisztensnek és Molekuláris Biológiai 

Laboratóriumban dolgozó PhD hallgatóknak, hogy munkámat sokszor 

megkönnyítették segítségnyújtásukkal, hasznos ötleteikkel.  

• Veres Irénnek és Busi Beátának az Élettani Intézetben végzett munkámban 

nyújtott sok gyakorlati segítségért és bátorításért. 

• Férjemnek, szüleimnek és testvéremnek szerető biztatásukért, támogatásukért és 

 azért a sok áldozatvállalásért, amivel segítik a családom ellátását. 

 80



 

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 

Munkámban a kalcium-szenzor receptor mutációi által okozott, hyperkalcaemiával járó 

kórképek klinikai és genetikai vizsgálatával szerzett tapasztalatokat foglalom össze. A 

betegségek diagnosztikája a családtagok felkutatásán és néhány egyszerű laboratóriumi 

vizsgálaton alapul. Munkám során 8 familiaris hypokalciuriás hyperkacaemiás és 1  

újszülöttkori hyperparathyreosisos beteg DNS mintáin végeztem molekuláris biológiai 

vizsgálatokat. Az FHH-s betegek közül a betegek 25%-ában igazoltam CaSR gén 

mutációt. Az újszülöttkori hyperparathyreosisban szenvedő beteg egyedi kórtörténetét 

elemezve kimutatam, hogy az újszülöttkorban fennállt, súlyos tünetekkel járó 

hyperparathyreosis spontán, mellékpajzsmirigy műtét nélkül átalakulhat tünetmentes 

hyperkalcaemiával járó állapotba. A beteg CaSR génjének apai allélján egy még nem 

publikált, de novo heterozygota pontmutációt (R551K) és egy ismert, heterozygota 

polimorfizmust (A986S) azonosítottam. A két pontmutáció (R551K új mutáció és 

A986S polimorfizmus) hatásait a receptor intracellularis kalcium szint növekedésben 

kódolt jelátvitelére HEK-293 sejtekben vizsgáltam. Megállapítottam, hogy az új R551K 

mutáció inaktiváló hatású a CaSR működésére. Az A986S polimorfizmus jelenléte 

ugyanazon az allélon ezt a hatást nem befolyásolja. A PTH-dependens 

hyperkalcaemiával járó kórképek gyakoriságát és klinikai paramétereit a Semmelweis 

Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinikájának endokrinológiai centrumában 1997 és 

2007 között diagnosztizált 141 beteg adatainak retrospektív elemzésével vizsgáltam. A 

141 vizsgált PTH-dependens hyperkcaemiás beteg közül 18 betegben (12.7%) örökletes 

hyperkalcaemiával járó kórkép fordult elő. 30 éves kor alatt csak öröklődő kórkép 

talaján kialakult PHPT fordult elő.  
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ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 

In this work I dsummarized the results of clinical and genetic investigations of 

hypercalcemic disorders caused by mutations of calcium-sensing receptor. The 

diagnosis based on family screening and some simple laboratory methods. Molecular 

biological investigations were carried out using DNA samples of eight patients 

diagnosed with familial hypocalciuric hypercalcemiaand one patient with neonatal 

severe hyperparathyroidism . CaSR gene mutations were identified in 25% of patients 

with FHH. Analysing the unique disease course of a patient with neonatal 

hyperparthyroidism, I demonstrated that NSHPT revert spontaneously to a symptomless 

hypercalcemic state. A novel heterozygous inactivating point mutation (R551K) and a 

known heterozygous polymorphism were demonstrated on the paternal allele of the 

CaSR gene of this patient. Using Using HEK-293 cells, I carried out functional 

molecular biological experiments in order to analyse the effects of these two point 

mutations on the signal transduction of the CaSR. My results studiesdemonstrated that 

the R551K mutation reduces the calcium sensitivity of mutant CaSR and this reduction 

is not alleviated by the simultaneous presence of A986S polymorphism located on the 

same allele. A retrospective analyis was performed studying the clinical characteristics 

and laboratory results of 141 consecutive patients diagnosed with PTH-dependent 

hypercalcemia between 1997 and 2007 at the 2nd Department of Medicine of 

Semmelweis University. Of the 141 patients with PTH-dependent hypercalcemia, 18 

patients (12.7%) had a hereditary hypercalcemic condition. Each patient with PTH-

dependent hypercalcemic disorder younger than 30 years was classified as having one 

of the hypercalcemic syndromes.  
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