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Rövidítések jegyzéke 
 
 

AC..............................amniocentézis 
AD .............................autoszómális domináns öröklődés 
AGRS ........................amplification-generated restriction site 
................................... (amplifikáció generálta restrikciós hely) 
AR..............................autoszómális recesszív öröklődés 
CI ...............................confidence interval (konfidencia intervallum) 
CVS ...........................chorion villus sample (chorion boholy minta) 
Cx26 ..........................connexin 26 
DMSO........................dimetil-szulfoxid 
dNTP..........................dezoxi nukleotid trifoszfát 
EtBr............................etídium-bromid 
FIX............................. IX-es véralvadási faktor 
FVIII ..........................VIII-as véralvadási faktor 
HA .............................hemofília A 
HAMSTeRS ..............Haemophilia A Mutation, Structure, Test and Resource Site 
...................................Hemofília A mutációs, struktúrális, módszertani adatbázis 
HB..............................hemofília B 
HGMD.......................Human Gene Mutation Database (humán gén mutációs adatbázis) 
HH .............................herediter haemochromatosis (öröklődő hemokromatózis) 
HJV............................hemojuvelin fehérje 
JH............................... juvenilis hemokromatózis (fiatal kori hemokromatózis) 
LD-PCR..................... long-distance PCR (hosszú PCR) 
NSRD ........................non-syndromic recessive deafness 
...................................nem szindrómás recesszív süketség 
OMIM........................Online Mendelian Inheritance in Man 
...................................mendeli öröklésmenet az ember esetében online 
PAGE.........................poliakril-amid gél-elekroforézis 
PCR............................Polimerase Chain Reaction (polimeráz láncreakció) 
RFLP..........................Restriction Fragment Length Polymorphism  
................................... (restrikciós fragmens hossz polimorfizmus) 
SNP............................Single Nucleotide Polimorphism 
U ................................unit 
vWF ...........................von Willebrand faktor 
XR..............................X kromoszómához kötött recesszív öröklődés 
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A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége 
 

A molekuláris, és ezen belül a molekuláris genetikai vizsgálatok egyre nagyobb 

jelentőségre tesznek szert, különösen az emberi szervezet vizsgálatában. A különböző 

tulajdonságok hátterében álló genetikai tényezők ismerete alapvető fontosságú (de 

természetesen nem elegendő) az életműködések pontos megfigyeléséhez, megértéséhez. 

Nem sokkal több, mint 50 éve fedezték fel a DNS szerkezetét, és azóta a genetika új 

alapokra helyezte az élő szervezetek vizsgálatát. 

Az emberi genom vizsgálata nagymértékben összefügg a betegségek hátterének 

vizsgálatával. Az orvostudományban is nő a jelentősége és elismertsége az egyre 

nagyobb számú genetikai adatnak. Egy betegség hátterében levő gén vagy gének 

azonosítása, funkcióiknak megismerése mindig jelentős tudományos eredmény, és 

különösen nagy teljesítmény volt a humán genom projekt előtti időben. A humán genom 

térképezése utáni új korszakban pedig lehetőség nyílik komplex, sokgénes rendszerek 

működésének tanulmányozására is. Jelenleg több mint 17 000 olyan betegséget (vagy 

tulajdonságot) ismerünk, amelyek a mendeli szabályok szerint öröklődnek (OMIM 

2007). A betegség-gén azonosítása során a 3 gigabázisnyi humán genom mintegy 

harminc-harmincötezer génje közül kell azt az egyet megtalálni, amelynek hibája 

(eltérése) a kérdéses öröklődő betegség oka (Guttmacher 2002; Jimenez-Sanchez 2001). 

Betegségek diagnosztikájában, vizsgálatában, terápiájában nagy jelentőségük van 

a molekuláris genetikai vizsgálatok eredményeinek. Segítséget nyújthatnak a diagnózis 

felállításában olyan esetekben, amelyekben a klinikai tünetek és az egyéb 

laborvizsgálatok nem utalnak egyértelműen az adott örökletes betegségre. Segíthetnek 

elkülöníteni az örökletes betegséget a szerzett formától. Külön kiemelhető a 

preszimptomatikus, azaz még a klinikai tünetek előtt végzett diagnosztika is, hiszen 

egyes betegségek esetében lehetőség nyílhat arra, hogy az időben elkezdett célzott 

terápiával megelőzzük a betegség kialakulását. Célja lehet a DNS-diagnosztikának, 

hogy a mutáció és a betegség lefolyása között összefüggéseket keressen. A különböző 

mutációk azonosítása lehetőséget ad arra, hogy optimális terápiát, illetve életmódot 

lehessen kialakítani. 
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Ezek a szempontok főként a kevésbé súlyos (azonban legtöbbször gyakori) 

kórképek diagnosztikájában és megelőzésében lényegesek. Ebből adódóan a populációs 

vizsgálatok fontos szerepet játszhatnak egyes betegségek genetikai hátterének 

tisztázásában, speciális, személyekre, csoportokra szabott terápia kifejlesztésében. 

Különböző betegcsoportokban előforduló eltérő mutációk vizsgálata segítséget nyújthat 

a mutáció kialakulási mechanizmusának pontosabb megértéséhez, a mutáció eredetének 

feltérképezéséhez, és nem utolsó sorban a vizsgálati stratégiák optimalizálásához. 

A súlyosabb, csak igen nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhető örökletes 

betegségek esetében az érintett családok gyakran igénylik a magzati korban elvégezhető 

(prenatális) diagnosztikát. A magzat genetikai státuszának pontos meghatározása a 

modern genetikai tanácsadás alapja. Rendkívül fontos a mutációt hordozó, de 

egészséges családtagok azonosítása is (hordozó [carrier] diagnosztika). A súlyos, 

örökletes betegségek oki terápiájának, a génterápiának a betegség-gén és mutációinak 

ismerete szintén alapvető feltétele. 

A molekuláris genetikai vizsgálatok komplex, és folyamatosan fejlődő rendszere 

adja az alapját a végső cél, a személyre szabott orvoslás lehetőségének. 

 

Dolgozatomban szeretném részletesebben bemutatni a molekuláris genetikai 

vizsgálatok fent említett lehetőségeit négy általam is vizsgált monogénes recesszív 

betegség, a juvenilis hemokromatózis (JH), a hemofília A (HA) és hemofília B (HB), 

valamint az öröklődő nem szindrómás süketség egyik típusának példáján. A 

bevezetésben röviden bemutatom az egyes betegségek fenotípusos jellemzőit, valamint 

az eddig ismert genetikai hátterüket. A módszerek leírásánál logikusabbnak tartom azt, 

hogy nem az egyes betegségek szerint történik a felsorolás, hanem a módszerek elve 

alapján. Ez talán még jobban érzékelteti, hogy egy-egy módszer mennyire széles 

körűen használható a különböző kérdések megválaszolásában, bármely gén esetében. 

Ezután az eredmények ismertetése és értelmezése ismét a betegségek alapján 

következik. 
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Juvenilis hemokromatózis 
 

Az öröklődő vagy herediter hemokromatózis (HH), más néven 1-es típusú 

hemokromatózis a vasanyagcsere betegsége, amelyben a fokozott vasfelszívódás 

szabályozható kiválasztó mechanizmus hiányában a felszívódott vasfelesleg 

tárolásához, és ennek következtében szövetek károsodáshoz vezet. A leggyakoribb 

szervi megjelenés a májcirrhosis, ezen kívül szintén jellemző lehet a diabetes mellitus, a 

bronzszínű bőrpigmentáció, a cardiomyopathia, illetve az izületi panaszok. 

A vas fehérjékhez történő kötése nemcsak a metabolikus, a tárolási és a szállítási 

funkciók szempontjából fontos, hanem a sejtalkotók védelmét is szolgálja a szabad vas 

toxikus hatásaival szemben (összefoglalásként lásd Hentze 2004; Buscher 1995). A vas 

nagy redoxpotenciálja lehetővé teszi, hogy oldatban szabad oxigén gyököket képezzen, 

melyek különösen a membránszerkezetek foszfolipidjeit károsítják. A toxikus hatás 

következtében sejtkárosító enzimek szabadulnak ki a fragilis lizoszómális 

membránokon, a mitochondriális membránkárosodás a sejt energia egyensúlyának 

megbomlását, az endoplazmatikus retikulum sérülése pedig a sejt metabolikus zavarát 

eredményezi. Mindezek a folyamatok sejtdegenerációhoz, sejthalálhoz, és ennek 

következtében fibrogenezishez vezetnek. A vas a kollagén szintézis legfontosabb 

enzimeinek, a prolin- és szerin-hidroxilázoknak a kofaktora, így direkt kollagén 

szintézist fokozó hatását is megfigyelték. A szabad vas egyrészt közvetlenül, másrészt 

közvetett módon a szabad oxigéngyökökön keresztül a DNS állományt is károsítja. 

A szervezet a vasforgalom egyensúlyát döntően a felszívódás változtatásával 

biztosítja. Normális vastelítettség esetén a napi 10 mg vasbevitelnek mintegy 10%-a 

szívódik fel. Ez az arány akár 30%-ra is emelkedhet vashiányos állapotokban, illetve 

jelentősen csökken vastúltelítettségben. A felszívódással ellentétben a vaskiválasztás 

fiziológiásan nem szabályozható. Napi 1 mg vasat veszít egy felnőtt szervezet a 

gyomor-bélrendszeri és a húgy-ivarszervi traktusból, valamint a bőrről leváló sejtekkel, 

amelyhez nőknél további 1 mg vasveszteség társul a menstruáció miatt. Az öröklődő 

hemokromatózis egyik jellegzetessége a vastúltelítettség ellenére is megfigyelhető 

fokozott vasfelszívódás. A betegség korai szakaszában a vasfelszívódás akár napi 3-4 

mg-ra is emelkedhet, amely a betegség előrehaladtával csökken. A szervezet normális 

össz-vastartalma 3-4 g. HH esetében évi 0,5-1 g többlet vas felszívódásával 
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számolhatunk (Buscher 1995). A vasfelszívódás mechanizmusát az 1. ábra foglalja 

össze. 

A szervezetbe kerülő táplálék vastartalmának 80-90%-a inorganikus formában van 

jelen, a fennmaradó 10-20% a hemoglobinból és mioglobinból származó hem. Ez utóbbi 

felszívódási folyamata még kevéssé tisztázott. A vas felszívása a duodenumban történik. 

Először a Fe3+ forma Fe2+ formává redukálódik, majd bejut az enterocitákba azok 

apikális régiójában. A felszívódott vas ferritinhez kötődve raktározódhat, és a leváló 

sejtekkel kiürülhet a szervezetből, vagy a sejtek bazolaterális régiójából a plazmába 

juthat a ferroportin segítségével, ami jelenleg az egyetlen emlősökben ismert vas 

exportáló fehérje. (Donovan 2005) Az enterocitát elhagyva ismét oxidálódik a 

hephaestin segítségével, és a plazmában transzferrinhez kötődve eljut fő felhasználási 

helyére, a csontvelő eritroid prekurzor sejtjeibe, vagy raktározódhat, főként a 

hepatocitákban, szintén ferritinhez kapcsolt formában. A célsejtekbe történő vasfelvétel 

szabályozásában lényeges szerepet játszik a HFE fehérje. A β2-mikroglobulinnal 

komplexet képezve a sejtfelszínen a transzferrin receptorhoz kapcsolódik, és ezzel 

csökkenti annak transzferrin kötő képességét. A plazmában keringő hepcidin negatív 

regulátorként gátolja a felszívódást a bélben, és hatására csökken a vas kiáramlás a 

hepatocitákból és makrofágokból, ugyanis a ferroportinhoz kötődve elősegíti annak 

internalizációját, és degradációját az endolizoszómákban (Atanasiu 2007). A hepcidin 

fehérje a májban és a mieloid sejtekben képződik, (Peyssonnaux 2006; Liu 2005) szintje 

nő a gyulladásos reakció részeként, és hatására anémia alakul ki (Weinstein 2002; 

Nicolas 2002; Nemeth 2003). 
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1. ábra: A vas felszívódásának és raktározásának vázlatos összefoglalása. A vas 

először Fe2+ formában jut be az enterocitákba, ahol ferritinhez kötődve 

raktározódhat, illetve a plazmába juthat a ferroportin segítségével. A plazmában 

transzferrinhez kötődve eljut a csontvelő eritroid prekurzor sejtjeibe, vagy 

raktározódhat, főként hepatocitákban. A hepcidin gátolja a felszívódást a bélben, 

és a vas kiáramlást a hepatocitákból. FPN: ferroportin, TF: transzferrin, TFR 

transzferrin receptor; zöld kör: Fe2+, piros kör: Fe3+. 

 

A genetikai kutatások révén vált ismertté, hogy a HH hátterében a kaukázusi 

népcsoportokban az esetek jelentős részében a HFE gén g.5694G>A (p.282C>Y, 

C282Y) pontmutációja áll homozigóta formában. A HFE gén C282Y mutációja által 

okozott, autoszomális recesszív módon öröklődő hemokromatózis Nyugat-Európában 

mintegy minden 400., Magyarországon minden 700. embert (főként férfit) érinti. Ez az 

adat csoportunk saját vizsgálatainak eredménye, a hivatkozás a dolgozat témájához 

szorosan nem kapcsolódó publikációk felsorolásában is megtalálható (Andrikovics 

2001). Mindezek alapján a hemokromatózis egyike a kaukázusi populáció leggyakoribb 

örökletes betegségeinek. A tünetek gyakran lappangva alakulnak ki, és a betegség korai 

szakaszában sem a klinikai kép, sem a laboratóriumi eltérések nem specifikusak. Egyes 

esetekben az örökletes és a szerzett formák elkülönítése is nehézséget jelenthet. Ilyenkor 

segítséget nyújthat a diagnózis kialakításában a molekuláris genetikai vizsgálat. A korai 
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preszimptomatikus diagnosztika az egyszerű preventív terápia lehetősége miatt is 

kiemelt fontosságú. 

A 2-es típusú, juvenilis hemokromatózist (JH) a korábbi, általában a húsz-harminc 

éves korban jelentkező tünetek, a súlyosabb lefolyás, és az eltérő dominanciájú szervi 

érintettség különbözteti meg az 1-es típusú hemokromatózistól. A JH igen ritka kórkép, 

egyformán érinti a férfiakat és nőket, és gyorsan progrediáló vasfelhalmozódás jellemzi. 

A lerakódott vasfelesleg elsődlegesen a szív és a nemi mirigyek funkcióját károsítja, 

cardiomyopathiát és hypogonadotrop hypogonadizmust okozva. A gyorsan romló 

keringési funkció késői kezelés esetén, vagy kezelés hiányában akár a 30. életév 

betöltése előtt is halálhoz vezethet (Filali 2004; De Gobbi 2002). 

Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépés történt a különböző vasfelhalmozódással 

járó kórképek, azaz hemokromatózis kórformák pontos genetikai hátterének 

megismerése terén. A felnőttkori (klasszikus), 1-es típusú hemokromatózis pontos 

genetikai mechanizmusát 1996-ban ismertük meg, majd azt követően egyre több génről 

derült ki, hogy szerkezeti eltérése esetén kóros vasfelhalmozódás alakulhat ki. A 

juvenilis hemokromatózist 2-es típusú, a transzferrin receptor 2 mutációihoz kötődő 

hemokromatózist 3-as típusú, a ferroportin 1 génjéhez kötődő hemokromatózist 4-es 

típusú hemokromatózisnak nevezték el. A szóban forgó rendellenességek néhány 

alapvető jellemzőjét mutatja az 1. táblázat (Robson 2004). 

 

Kórkép Gén Lókusz Fehérje Öröklés 
menet Hivatkozás 

1-es típusú 
hemokromatózis HFE 6p21.3-

6p22.1 HFE Inkomplett 
AR 

Feder 
(1996) 

HJV 1p21 hemojuvelin AR Papanikolau 
(2004) 2. (fiatalkori) 

hemokromatózis HAMP 19q13 hepcidin AR Roetto 
(2003) 

3-as típusú 
hemokromatózis TFR2 7q22 

2-es típusú 
transzferrin 

receptor 
AR Camaschella 

(2000) 

4-es típusú 
hemokromatózis SLC40A1 2q32 ferroportin AD Montosi 

(2001) 

1. táblázat: Vasfelhalmozódáshoz vezető, ismert genetikai hátterű fontosabb 

kórképek néhány jellemzője (Robson és mtsai (2004) alapján). AR: autoszomális 

recesszív öröklésmenet; AD: autoszomális domináns öröklésmenet. 
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A hepcidin és hemojuvelin fehérjék génjeinek mutációja egyaránt az autoszomális 

recesszív öröklésmenetű JH kialakulásához vezethet (1. táblázat). Az eddigi adatok 

szerint fenotípusos jellemzők alapján nem különíthető el egymástól a hepcidin, illetve 

hemojuvelin okozta JH. A kisméretű, négy diszulfid hidat tartalmazó, mikróba-ellenes 

hatású hepcidin fehérjét kódoló HAMP gén több mutációjáról bizonyították, hogy 

felelős a JH kialakulásáért (Roetto 2003, 2004).  

    A 

       B       

         

 

2. ábra: A hemojuvelin gén és fehérje szerkezete A: a génről alternatív mRNS-

hasítással (splicing) képződő különböző szerkezetű mRNS molekulák. B: a HJV 

gén által kódolt, 426 aminosavból álló fehérje sematikus szerkezete. A séma alsó 

részén levő számok az aminosavak pozícióját jelölik. SP: szignál peptid; RGD: 

Arg-Gly-Asp szekvenciájú jellegzetes aminosav-szakasz; vWf: von Willebrand 

faktor D domén; TM: transzmembrán domén. (Papanikolau 2004) 

 
A JH-nak a 1q21 kromoszóma régióval való kapcsoltsága régóta ismert volt. A JH 

másik génjét, a hemojuvelint (HJV), Papanikolau és mtsai (2004) klasszikus genetikai 

térképezéssel és szekvencia-elemzéssel ebben a régióban azonosították. Noha a közel 30 

ismert mutáció (21 pontmutáció és 8 kisméretű inzerció/deléció) és az egyértelmű 

genetikai bizonyítékok nem teszik kétségessé, hogy a HJV gén autoszomális recesszív 

öröklésmenetű rendellenessége felelős a JH-esetek többségéért (Lanzara 2004; Lee 

2004), az újonnan felfedezett fehérje vasanyagcserében betöltött szerepének pontos 
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molekuláris mechanizmusa további vizsgálatra szorul. Több kutató (Lin 2005; Babitt 

2006) eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a HJV a hepcidin expresszió pozitív 

regulátora. 

A viszonylag kis méretű HJV gén 4 exonból áll, amelyről öt különböző 

hosszúságú mRNS képződik, amelyek háromféle, fehérjeszintézisre alkalmas 

szekvenciát tartalmaznak. A feltehetően keletkező leghosszabb fehérje 426 aminosavból 

áll (2. ábra). 

A másodlagos szerkezet alapján a HJV fehérje feltehetően a transzmembrán 

fehérjék közé tartozik. Tartalmaz egy RGD-szakaszt és egy részleges von Willebrand 

faktor D-domént, melyeknek fehérje-fehérje közötti kölcsönhatásokban lehet szerepe. A 

hepcidin és a HJV fehérjék feltehetően egyazon szabályozási rendszer részeiként 

működnek, mivel a HJV gén eltérése miatt kialakuló JH-ban jelentősen csökkent a 

vizelet hepcidin szintje (Papanikolau 2004). 
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Öröklődő vérzékenység 
 

A vérzékenység öröklődő formáját és nemhez kötöttségét már az ókorban 

felismerték. Simon ben Gamaliel rabbi a Kr. u.-i 200-as években kimondta, hogy ha egy 

anyának két fia körülmetélés után a sokáig fennmaradó vérzés miatt meghal, akkor a 

harmadik fiát nem kell körülmetélni, akkor sem, ha nem ugyanattól az apától születik. 

Klasszikusnak tekinthető az irodalomban Viktória királynő családfája. Gyermekeinek 

köszönhetően több európai királyi házban is megjelentek vérzékeny betegek. 

A vérzés csillapításához vaszkuláris, trombocita- és plazmafaktorok kombinált 

aktivitása szükséges. A plazmafaktorok alkotják az ún. véralvadási kaszkádot, amely két 

úton aktiválódhat (3. ábra). Az érfal endothéliumának sérülésekor szöveti faktorok 

szabadulnak fel, (szöveti trombokináz) és ezek a VII-es faktorral és a Ca2+ ionokkal 

együttműködve indítják el az extrinsic utat. Az intrinsic út első lépéseként a XII-es 

faktor aktiválódik úgy, hogy az ér endothélimtól eltérő felülettel, például kollagénnel 

lép kapcsolatba. Ez általában kisebb sérülés esetén fordul elő. A két út a X-es faktor 

aktiválásánál kapcsolódik össze. Az intrinsic út esetén ez az aktivált IX-es faktor (FIX) 

által történik, a VIII-as faktor (FVIII) kofaktorként szerepel a folyamatban, 10000-

szeresre növelve a Xa faktor aktivitását. Az aktivált X-es faktor (Xa) szöveti vagy 

trombocita foszfolipidekkel, az V-ös faktorral és Ca2+ ionokkal együtt képez a 

protrombinból (II-es faktor) trombint, mely végső lépésként a fibrinogént (I-es faktor) a 

molekula töltéseinek számát lecsökkentve fibrinné alakítja át. Az így kialakult 

fibrinhálót a trombin által aktivált XIII-as faktor keresztkötésekkel stabilizálja, ebbe 

tapadnak a trombociták és vörösvértestek, elzárva az érfal sérülését. Az alvadási 

folyamat pontos lezajlásához 12 alvadási faktor fehérje és sok egyéb tényező 

összehangolt működésére van szükség (összefoglalásként lásd Machovich 2001). Az 

extrinsic út faktorai (szöveti faktor és VII-es faktor) azonban önmagukban nem képesek 

elegendő protrombint aktiválni a stabil fibrinháló kialakulásához, ehhez az intrinsic 

útvonal két elemének, a FIX-nek és FVIII-nak megfelelő aktivitása is szükséges. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a FIX és a FVIII is központi szerepet tölt be a 

véralvadási folyamatban. 
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3. ábra: A véralvadás folyamata (Bolton-Maggs 2003). Az extrinsic út 

aktiválódásakor az aktivált FVII (FVIIa) a FX mellett kis mennyiségű FIX-t is 

aktivál. FXa jelenlétében a TFPI (tissue factor pathway inhibitor) gátolja a FXa és 

a FIXa további keletkezését, így a keletkezett FXa nem elegendő a stabil 

fibrinháló kialakításához. Az eddig keletkezett trombin azonban aktiválja a FVIII 

és FIX fehérjéket, így további, már megfelelő mennyiségű FXa keletkezhet. (A 

római számok a megfelelő alvadási faktorokat, a fekete nyilak az aktiválást, a 

piros nyilak a gátlást, a zöld nyilak a pozitív visszacsatolásként megjelenő 

aktiválást jelzik.) 

 

A vérzékeny betegek esetében leggyakrabban a könyök-, a térd-, a boka- és a 

csípőizület érintett. Faktorpótlás nélkül az ízületi intrakapszuláris vérzés komoly 

duzzanatot, fájdalmat, merevséget és gyulladást okoz. A vér irritálja az izületi hártyát, 

amely gyulladáshoz és proliferációhoz vezet. Az ízület deformációja porc-

elvékonyodást, csontkinövések kialakulását, és végül az izületi végek kötőszövetes, 

porcos vagy csontos összenövését eredményezi. Általában egy vagy néhány ízület 

érintett, a többi viszonylag ép marad. Izomvérzés bárhol előfordulhat, főként a nagy 

igénybevételnek kitett helyeken (pl. comb, lábikra és farizomzat). A farizomban 

kialakuló vérömleny gyakran nem szívódik fel, hanem ciszta képződik, amely 

fokozatosan nő (hemofíliás pszeudotumor). A belső szervi vérzések (haematuria) nem 

túl gyakoriak, de szinte minden súlyos betegnél előfordulnak egyszer-kétszer az élete 
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során. Központi idegrendszeri vérzés általában csak fejsérüléskor következik be. 

Korábban ez okozta a legtöbb halálesetet a hemofíliás betegek között. A torok, garat 

vérzései nem túl gyakoriak, mégis veszélyesek, mert a megduzzadó lágy szájpad 

elzárhatja a légutakat. A műtétek komoly vérzéshez vezetnek. Nemcsak a vérveszteség, 

hanem a vérzés elhúzódása is gondot okoz. 

Mivel sem a VIII., sem a IX. faktor nem jut át a placentán, ezért a vérzékenység 

már újszülött korban jelentkezhet. Gyakoriak az injekciók utáni hematómák, születéskor 

vértartalmú duzzanat alakulhat ki a csonthártya alatt, illetve hosszantartó köldökvérzés 

is előfordulhat. Számos érintett újszülöttnek azonban nincsenek klinikai tünetei. Amint 

a gyermekek járni tanulnak, kiterjedt kék zúzódások jelentkeznek, jelentéktelen traumák 

is nagy intramuszkuláris hematómákat eredményeznek. Az ajak és a nyelv egyébként 

kicsiny sérülése, amely órákig vagy akár napokig is vérzik, vezet el leggyakrabban a 

diagnózishoz. A betegség súlyos formájában szenvedők 90%-ánál egy éves korra a 

vérzékenység klinikailag már nyilvánvalóvá válik. 

A fenotípusos megjelenés súlyossága a vérben levő maradék faktor aktivitáson 

alapul. A legsúlyosabb esetben a faktor aktivitás nem éri el az 1%-ot. Középsúlyosnak 

tekintjük azokat az eseteket, melyekben a faktor aktivitás 1 és 5% közötti, míg 5 és 30% 

között enyhe hemofíliáról beszélünk. Ez utóbbi esetekben sokszor csak egy-egy műtét 

alkalmával derül ki, hogy az illető vérében jelentősen csökkent a véralvadási faktor 

aktivitása. 

 

A hemofília A genetikai háttere 
 

Patek és Taylor 1935-ben azonosítottak egy plazma komponenst (az 

antihemofíliás globulint), amely az X kromoszómához kötötten öröklődő hemofíliás 

beteg plazmájának alvadási idejét korrigálta. 1952-ben három különböző csoport is 

leírta, hogy a klinikailag azonos tünetekkel bíró hemofíliás betegek plazmája egymás 

alvadási idejét korrigálhatja. Mindezek alapján derült fény arra, hogy a hemofília 

hátterében több alvadási faktor (FVIII és FIX) defektusa állhat, és elkülönítették a 

hemofília A-t és B-t (Kazazian 1995). Az elkülönítés akkor vált lehetségessé, amikor az 

elválasztási módszerek fejlődésével lehetőség nyílt a véralvadási faktorok izolálására. A 

FVIII fehérje tisztítására irányuló kísérletek az 1950-es években kezdődtek. Utólag 

egyszerű belátni, hogy a kezdeti munkákat miért nem koronázta siker. A FVIII tisztán 
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nehezen izolálható, mivel a von Willebrand faktorhoz (vWF) kötődik, önmagában 

alacsony koncentrációban van jelen és instabil. A FVIII fehérje tiszta előállítása először 

1979-ben sikerült. Elegendő mennyiségű FVIII izolálása után részleges fehérje 

szekvencia meghatározással lehetőség nyílt (funkcionális klónozással) a FVIII génjének 

azonosítására (Gitschier 1984; Kazazian 1995). 

A FVIII gén az X kromoszóma hosszú karjának disztális végéhez közel, a 

telomertől 1 megabázisra található (Xq28 régió), 186 kilobázis hosszúságú, 26 exonból 

áll. A génről 9 kilobázis méretű mRNS készül, amelyről egy 2351 aminosavból álló 

fehérje szintetizálódik. A FVIII fehérje endoplazmatikus retikulumba kerülésekor az N-

terminális 19 aminosav lehasad és az aszparaginok oldalláncaihoz oligoszacharidok 

kapcsolódnak. A Golgi rendszerben kihasad a B domén egy része, a szerin és a treonin 

aminosav oldalláncokhoz szénhidrátok kötődnek és a hat tirozin oldallánc szulfatálódik. 

Alapállapotban a VIII. faktor a plazmában egy 90-200 kDa-os nehéz láncból, és egy 80 

kDa-os könnyű láncból áll, amelyet a vWF stabilizál (Kazazian 1995). 

A súlyos betegek a faktorpótlás lehetősége előtt nem érték meg a 

szaporodóképes kort. A betegség azonban folyamatosan fennmaradt az emberiség 

történelme során. A jelenséget a de novo kialakuló mutációk okozzák, melyek az esetek 

kb. harmadáért felelősek. (Haldane 1935; Becker 1996) 

 

A FVIII gén inverziói 
 

Egy különleges, az összes hemofília A eset 20-25%-ában előforduló mutáció az 

X kromoszóma hosszú karját érintő intrakromoszómális rekombináció által okozott 22. 

intron inverzió. Higuchi és mtsai 1991-ben genomiális DNS-ről történő exon-

amplifikálás és szekvenálás segítségével jellemezték a HA betegek mutációit. Meglepő 

módon az enyhe és a középsúlyos esetekben szinte mindig azonosították a mutációt, 

míg a súlyos eseteknek csak a felében találtak eltérést a kódoló szekvenciában. Naylor 

és mtsai reverz transzkripciót követő PCR-rel a súlyos HA betegek mintegy 40%-ánál a 

FVIII mRNS 22. és 23. exonja között az átíródás megszakadását észlelték (Naylor 

1992). Ennek hátterében később Lakich és mtsai (Lakich 1993) és Naylor és mtsai 

(1993) azonosították a FVIII gén 22. intronját érintő inverziót. Az inverzió gyakori 

előfordulásának oka a FVIII gén 22. intronjának és a gént környező telomerikus régió 

szerkezetében rejlik. 
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4. ábra: A 22. intron szerkezete. A CpG sziget szolgál promóterként az F8A és 

F8B gén számára, melyek közül az F8A a VIII-as faktorral ellentétes 

orientációban íródik át. 

 

A 22. intron sok tekintetben különleges (4. ábra). 32 kb hosszú, ezzel a 

leghosszabb a VIII-as faktor intronjai között, és található benne egy CpG sziget, ami 

kétirányú promóterként szolgál két kisebb intronikus génnek. Az F8B gén (VIII-as 

faktorhoz asszociált B gén) a faktor génnel egy irányban íródik át, első exonja a 22. 

intronban található, a többi négy megegyezik a VIII-as faktor gén 23-26 exonjával. Az 

F8A egy rövid, intronmentes gén, amely a FVIII génnel ellentétes irányban íródik át. Az 

5. ábrán látható, hogy egy 9,5 kb nagyságú, repetitív szekvencia része, (int22h-1 vagy 

A1) ami a 22. exontól mintegy 5 kb távolságra helyezkedik el. A FVIII gén 22. intronján 

kívül ez a repetitív szakasz még két példányban megtalálható a génen kívül is, attól 

mintegy 300 és 400 kb távolságra 5' (telomerikus) irányban (proximális és disztális 

kópiák: int22h-3 és int22h-2, más néven A3 és A2). A három homológ kópia DNS-

szekvenciáját összehasonlítva gyakorlatilag teljes (99,9%-os) azonosságot találtak 

(Naylor 1995). Egyikről sem tudjuk, hogy az általuk kódolt mRNS-ről íródik-e át 

fehérje. A HA szempontjából az F8A gén érdekes, mert ez az elhelyezkedés lehetőséget 

ad arra, hogy a kromoszóma vége visszahajoljon, és intrakromoszómális rekombináció 

jöjjön létre a két F8A gén valamelyike és az intronban levő homológjuk között. 

(Rossiter 1994) 
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5. ábra: Az 1-es típusú (vagy disztális) és a 2-es típusú (vagy proximális) 22. 

intron inverzió keletkezési mechanizmusa Az X kromoszóma telomerikus része 

visszahajlik, és intrakromoszómális rekombináció jöjjön létre a két F8A gén 

valamelyike és az intronban levő homológjuk között, melynek következtében a 

FVIII génben inverzió jön létre (Kazazian 1995). Jelmagyarázat: C: centromer, T: 

telomer, fehér téglalapok: a FVIII gén darabjai (exonok számozva), kék 

téglalapok: int22h-1-3, piros betűk: a hosszú PCR-ben alkalmazott primerek, 

nyilak: gének irányultsága, kb: kilobázis, a genomiális DNS BclI restrikciós 

emésztését követően az F8A gén egy szakaszát alkalmazva szondaként a kapott 

fragmensek mérete Southern blot analíziskor. 

 

Az intronikus és az egyik extragenikus kópia között bekövetkező 

intrakromoszómális homológ rekombináció eredményeként inverzió jön létre, ami a 

FVIII gént két részre osztja. Az egyik rész az 1-22. exonokat tartalmazza, és mintegy 

500 kb távolságban található a másik résztől, amely a 23-26. exonokat tartalmazza, 

ellentétes orientációban. Az inverzió által érintett X kromoszómáról teljes hosszúságú 

FVIII mRNS, így FVIII fehérje sem képződhet (Goodeve 1994). A két telomerikus F8A 

gén bármelyikével létrejöhet az intrakromoszómális rekombináció, ennek alapján 

elkülöníthetünk disztális (vagy 1-es típusú) illetve proximális (vagy 2-es típusú) 

inverziót (5 ábra). Férfiaknál az X kromoszóma monoszómiája a gametogenezis során 

kedvez az intrakromoszómális homológ rekombináció kialakulásának, ezért a 22. intron 
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inverzió szinte mindig (az esetek 98%-ában) a spermatogenezis során alakul ki (Rossiter 

1994; Ljung 1999). 

Egy 1041 bázispár hosszúságú repetitív szekvencia jelenléte az 1. intronban és 

extragenikusan a géntől telomerikus irányban a 22. intron inverzió keletkezéséhez 

hasonló mechanizmussal 1. intron inverziót eredményezhet, amelynek gyakorisága a 

súlyos HA-ban szenvedő betegek között mintegy 3-5% (Bagnall 2002, Acquila 2003, 

Riccardi 2002). 
 

A FVIII gén pontmutációi 
 
A súlyos esetek további 50%-ában és a középsúlyos illetve enyhe esetekben nem 

ismerünk más mutációs predilekciós (hotspot) helyet, a gén bármely részét érintheti 

mutáció. (Stenson 2003). Az azonosított mutációkat internetes adatbázisokban gyűjtik, 

és rendszeresen frissítik (HGMD, HAMSTeRS [Kemball-Cook 1998]). A dolgozat 

írásakor a referencia adatbázisban 885 különböző mutáció szerepelt. (2. táblázat)  

Mutáció típusa 
Mutációk 

száma 
Missense/nonsense 693 
Splice mutáció 106 
Kis méretű deléció 270 
Kis méretű inzerció 138 
Kis méretű inzerció/deléció 9 
Nagy deléció 131 
Összesen: 1347 

2. táblázat: A FVIII gént érintő különböző mutációk összefoglalása Az adatok a 

HAMSTeRS adatbázisból származnak.. 

Az ismert bázis-szubsztitúciók nagy része a missense (aminosav cserével járó) 

mutációk körébe tartozik. A missense mutációk legtöbbjénél nincs felderítve a 

struktúra-funkció háttér. Létrehozhatnak, vagy megszűntethetnek proteolítikus hasítási 

helyeket, a tirozinokat érintő mutációk gátolhatják a szulfatálódást, illetve túlzott 

glikozilációt is eredményezhetnek. Számos nonsense, azaz korai stop kodont 

eredményező, és számos mRNS hasítási helyet („splice-site”-ot) érintő mutáció ismert. 

Ritkán a bázis-szubsztitúció olyan nonsense mutációt eredményez, amely az érintett 

exon mRNS szinten történő kivágódásához vezet az olvasási keret elcsúszása nélkül 

(„exon skipping”) (Tuddenham 1994; Peake 1998). A FVIII pontmutációk mintegy 
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35%-a a CpG dinukleotidoknál keletkezik, amelyek ismert mutációs „hotspot”-ot 

jelentenek bárhol a genomban (Oldenburg 2004; Graw 2005). 
 

A hemofília B genetikai háttere 
 

Ahogy arról a fejezet korábbi részében már volt szó, az öröklődő hemofília 

hátterében több alvadási faktor (FVIII és FIX) defektusa áll. HB esetén a IX-es faktor 

mutációja okozza a betegséget. A hemofília B-t nagyon sokáig nem tudták 

megkülönböztetni az A típusú hemofíliától, ugyanis ez a betegség is az X 

kromoszómához kapcsolt, és a két véralvadási faktor együttesen szükséges a X-es faktor 

aktiválásához. A IX-es faktor szerepét a véralvadás folyamatában a 3. ábra szemlélteti. 

A klinikai tünetek is megegyeznek a két betegségben. A beteg vérében ebben az esetben 

nagyon kevés, vagy működésképtelen IX-es faktor található. A betegség súlyossága a 

HA-hoz hasonlóan a maradék FIX aktivitás függvénye (Súlyos esetben a faktor aktivitás 

kisebb, mint 1%, középsúlyos HB: 1-5%, enyhe HB: 5-30%). 

A IX-es faktor génje az X kromoszóma hosszú karjának telomer régiójában 

található (Xq26-Xq27), tehát lokalizáció szempontjából is közel a VIII-as faktorhoz. 34 

kilobázis nagyságú, 8 exont tartalmaz, ezek mérete 25 és 548 bp között változik. A gén 

szekvenciája 1985 óta ismert (Yoshitake 1985). A IX faktor génjében nincs azonosított 

mutációs hotspot, bármely régiót érintheti mutáció, mely az esetek legnagyobb részében 

pontmutáció. A dolgozat írásáig azonosított különböző mutációkat a 3. táblázat foglalja 

össze. 

Mutáció típusa Mutációk száma 

Missense/nonsense 539 
Splice mutáció 76 
Szabályozó régió 16 
Kis méretű deléció 110 
Kis méretű inzerció 29 
Kis méretű inzerció/deléció 8 
Nagy deléció 46 
Nagy inzerció 7 
Komplex átrendeződés 5 
Összesen: 836 

3. táblázat: A FIX gént érintő különböző mutációk összefoglalása. Az adatok a 

Humán Gén Mutációs Adatbázisból származnak (HGMD) 
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Molekuláris genetikai vizsgálatok hemofíliában 
 

A hemofília A és a hemofília B egyaránt nemhez kötött recesszív öröklésmenetű 

betegség, így néhány ritka kivételtől eltekintve férfiaknál alakul ki. Az X-hez kötött 

öröklésmenetből adódóan egy beteg apának valamennyi fia egészséges, viszont 

valamennyi lánya hordozó (carrier) lesz. Obligát hordozónak tekinthető (i) egy 

hemofíliás férfi lánya, (ii) az anya, akinek legalább két beteg fia van (akik nem 

egypetéjű ikrek) vagy akinek egy beteg fia és egy olyan lánya van, aki hemofíliában 

szenvedő fiút szült, és (iii) az anya, akinek egy hemofíliás fia van, de családjában anyai 

oldalon más hemofíliás beteg is van. A hordozók lányai az esetek felében szintén 

hordozók, míg fiai az esetek felében betegek lesznek. Potenciális hordozónak tekintjük 

azokat a nőket, akiknek az anyja hordozó, de ők maguk nem obligát hordozók (Peake 

1993). 

A hordozók az esetek túlnyomó többségében tünetmentesek, faktorszintjük 

átlagosan a normál FVIII/FIX aktivitás 50%-a, azonban nagy az átfedés az obligát 

hordozók és az egészséges nők faktor-aktivitása között. Az embrionális fejlődés során a 

nőknél a két X kromoszóma közül az egyik véletlenszerűen inaktiválódik a sejtekben 

(lyonizáció). Előfordulhat, hogy a FVIII/FIX-t termelő sejtekben főként a mutációt 

hordozó X kromoszóma inaktiválódik, és így normál mennyiségű aktív VIII/IX faktor 

képződik (Miller 1989). Ennek ellentéteképpen olyan eset is ismert, amikor főként az 

egészséges X kromoszóma inaktiválódik és a hordozó nőnél HA/HB alakul ki. A 

potenciális hordozók vizsgálatakor talált alacsony FVIII aktivitás (<50%) a hordozói 

állapotot valószínűsíti, a normál 70-150%-os FVIII/FIX aktivitás viszont nem zárja ki a 

hordozó státuszt. A faktor-szint normál esetben is változik (pl. az életkorral növekszik) 

és szintjét bizonyos gyógyszerek (pl. ösztrogén-tartalmú fogamzásgátló tabletták), 

illetve a terhesség jelentősen befolyásolják. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a 

hordozói státusz kimutatására a fenotípus vizsgálatok gyakran nem megbízhatóak, így a 

molekuláris vizsgálatok szerepe igen jelentős. 

A prenatális diagnosztika magába foglalja mindazokat a vizsgálatokat, amelyek 

segítségével az embrió vagy a magzat állapotáról a terhesség során felvilágosítást 

nyerhetünk. Napjainkban leginkább a terhesség 16. hetében végzett magzatvíz vétel 

(amniocentesis, AC), vagy a terhesség 8-12. hetében végzett chorion boholy mintavétel 

(chorionic villus sample; CVS) terjedt el, amelyekkel magzati eredetű sejteket 
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nyerhetünk citogenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatra. Bár mindkét magzati 

mintavételi technika invazív, alkalmazásukkor a vetélések kockázata nem éri el az 

1%-ot. 

Ideális esetben a potenciális vagy az obligát hordozók korán, még terhességük 

előtt felkeresik a genetikai tanácsadást, és a genetikai laboratórium kimutatja a beteg 

családtagban a betegségért felelős mutációt vagy azonosítja a prenatális diagnosztikára 

alkalmas polimorf markert. Potenciális hordozóknál a vizsgálatok akár ki is zárhatják a 

hordozói státuszt, így elkerülhető az invazív prenatális vizsgálat. Az azonosított 

hordozóknál prenatális diagnózis igénye esetén chorion boholy mintavétellel akár a 

terhesség 8-10. hetes korában megtörténhet a magzati sex-kromoszóma meghatározás, 

és fiú magzat esetén a genetikai vizsgálat is egy-két héten belül elvégezhető. 

 

A genetikai tanácsadás során alkalmazott molekuláris biológiai módszerek 
 

Egy betegség molekuláris genetikai vizsgálatánál alapvető feladat a kóroki 

mutáció azonosítása, ez azonban sok betegség esetében jelenleg nem kivitelezhető. 

Ilyen esetekben indirekt módon, polimorf DNS szekvenciák vizsgálatával nyílik 

lehetőség arra, hogy egy családon belül megkülönböztessük a betegség génjét hordozó 

kromoszómát, és nyomon követhessük öröklésmenetét. A direkt és az indirekt vizsgálati 

módszerek összehasonlítása a 4. táblázatban található. 

Az indirekt módszerek családvizsgálaton alapulnak, és az esetek többségében 

szükség van a családból legalább egy beteg, és az összes olyan családtag vizsgálatára, 

akitől a kérdéses személy (a proband) örökölhette az X kromoszómáját. Korrekt 

diagnózis indirekt módszerekkel csak pontos családfa esetén adható, ami aláhúzza a 

genetikai tanácsadás fontosságát, beleértve az apaság kérdését is. Távoli oldalági 

rokonok vizsgálatakor szükség lehet az anyai nagyszülők, illetve dédszülők vizsgálatára 

is. Direkt mutáció azonosításkor nincs szükség a teljes család vizsgálatára, elegendő a 

mutáció azonosítása a betegnél vagy egy obligát hordozónál. Távoli, oldalági rokonok 

is biztonsággal vizsgálhatók. A kérdéses személyeket akkor is vizsgálhatjuk, ha a 

családban az érintett (beteg) személytől valamilyen okból nem áll rendelkezésre 

vérminta. 
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 Definíció 

Direkt A betegségért felelős DNS eltérés (mutáció) definitív kimutatása. 

Indirekt 
A betegségért felelős DNS eltérés öröklésmenetének követése kapcsolt 

markerekkel a kóroki mutáció azonosítása nélkül. 

 Előnyök 

Direkt 

A rekombináció esélyével nem kell számolni. 

Elegendő lehet a proband vizsgálata. 

Sporadikus esetekben is megbízható diagnózis adható. 

Indirekt 
Kevesebb labormunka-, költség- és időbefektetést igényel. 

Előzetes kivizsgálás nélkül sürgősségi esetekben is gyorsan kivitelezhető. 

 Hátrányok 

Direkt Jelentős előzetes labormunka-, költség- és időbefektetést igényel. 

Indirekt 

Számolni kell a rekombináció lehetőségével. 

Családvizsgálat szükséges. 

Sporadikus családokban nagy biztonsággal csak kizáró diagnózis adható. 

4. táblázat: A genetikai tanácsadásában alkalmazott direkt és indirekt 

módszerek összehasonlítása. 

 

A crossing over során a polimorf marker és a mutáció között bekövetkező 

rekombináció elválaszthatja a markert és a kóroki mutációt, amely téves diagnózishoz 

vezethet. Ennek az esélye minimálisra csökkenthető, ha intragenikus vagy a génhez 

közel eső extragenikus polimorfizmusokat elemzünk. Az így kapott eredmények 

valószínűség jellegűek, a rekombináció esélyét nem szabad figyelmen kívül hagyni. A 

vizsgált marker és a betegségért felelős mutáció közötti rekombináció esélye 

intragenikus marker esetén kevesebb, mint 0,1%, megfelelően kiválasztott, azaz a  

génhez közeli extragenikus marker esetén kevesebb, mint 5%. Így intragenikus marker 

alkalmazása esetén a kapott eredmény valószínűsége nagyobb, mint 99,9%, és 

extragenikus marker esetén nagyobb, mint 95%. 
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Családvizsgálat hemofília A esetén 

 

Korábban a hemofília A-ban szenvedő betegek többsége nem érte el a 

szaporodóképes kort, így a betegség fennmaradásáért egyrészt a tünetmentes 

hordozókon történő továbbörökítés, valamint irodalmi adatok szerint az esetek mintegy 

egyharmadában-egynegyedében a mutációk de novo keletkezése felelős (Haldane 1935; 

Becker 1996; Rosendaal 1990). Egy adott sporadikus beteg édesanyja, akinek 

családjában fiú gyermekén kívül nincs más ismert HA-ban szenvedő beteg, az irodalmi 

adatok szerint az eseteknek csak 70-80%-ában hordozó, míg az esetek 20-30%-ában a 

mutáció de novo keletkezett az anyai gametogenezis során. Polimorf markerek 

alkalmazásakor ezekben a sporadikus családokban a kizáró diagnózis 99,9%-os illetve 

95%-os biztonsággal (intragenikus vagy extragenikus markertől függően), a megerősítő 

diagnózis csak 70-80%-os biztonsággal állítható fel. Direkt mutáció azonosítással a 

sporadikus betegek családjában is 100%-os biztonsággal nyújtható hordozó és prenatális 

diagnosztika. 

A direkt mutáció elemzés az inverzió kimutatástól eltekintve jelentős munka-, és 

időbefektetéssel jár, ezért ezzel a módszerrel csak akkor nyújtható prenatális 

diagnosztika, ha a hordozó nő családjában még a terhessége előtt megtörtént a mutáció 

azonosítása. Ellenkező esetben az inverzió negatív családokban a mutáció azonosítása 

hónapokat vehet igénybe, amely prenatális diagnózisnál nem megfelelő, ezért ilyen 

esetekben is az indirekt módszereket alkalmazzuk. Bár a marker analízis néhány hét 

alatt kivitelezhető, a prenatális diagnosztika átfutási ideje jelentősen csökkenthető, ha a 

laboratórium már a terhesség előtt azonosította az informatív markert a hordozónál. 

Két különböző típusú indirekt marker elemzése terjedt el. Az RFLP elemzésnél 

(Restriction Fragment Length Polymorphism) a markerként használt polimorfizmus 

általában egy pontmutáció (SNP, azaz single nucleotide polymorphism), amelynek 

jelenléte egy restrikciós hasítási hely jelenlétét vagy hiányát eredményezi. A különböző 

restrikciós enzim hasítóhelyek jelenlétét először Southern blot módszerrel vizsgálták, 

amelyet fokozatosan kiváltottak a kevésbé munka- és időigényes polimeráz 

láncreakción alapuló PCR-RFLP módszerek. A mikroszatellita elemzésnél a markerként 

használt polimorfizmus egy rövid szekvencia szakasz különböző számú ismétlődése (pl. 

di-, tri- vagy tetranukleotid „repeat”-ek). Mikroszatellita elemzésnél a különböző 

alléloknak megfelelő PCR termékek elválasztása nagyfelbontású poliakril-amid 
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gélelektroforézissel (PAGE) vagy kapilláris elektroforézis készüléken történik. Egy 

marker segítségével akkor adható diagnózis a hordozó nő lánygyermekei, illetve 

fiúmagzata számára (vagyis akkor informatív a marker), ha a mutáns és a normál gént 

hordozó kromoszómán az adott marker eltérő alléljei találhatók, azaz a hordozó nő 

heterozigóta az adott markerra nézve. A populációban meghatározható az allélok 

gyakorisága. Minél polimorfabb egy marker (minél többféle allélje van), és minél 

egyenletesebb az allél-gyakorisági eloszlás, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy 

a marker egy adott hordozóra nézve informatív lesz és annál nagyobb a marker 

gyakorlati értéke a DNS diagnosztikában. Az irodalomban közölt, VIII. faktor génnel 

kapcsoltan öröklődő markerek listája az 5. táblázatban található. A nagyobb 

allélszámnak köszönhetően az informativitás jóval nagyobb a mikroszatelliták esetében, 

mint az RFLP-k esetében. 

Marker (hivatkozás) Elhelyezkedés Allélok 
száma Módszer Informa-

tivitás* 
AlwNI (Kogan 1990; Caglayan 
1995) 7. intron 2 PCR-RFLP 16-33%

IVS13CA (Windsor 1994; 
Jarjazani 1998; Lalloz 1991) 13. intron 8 PCR-PAGE 34-91%

BclI (Peake 1993) 18. intron 2 
Southern blot 
PCR-RFLP 

31-49%

HindIII (Peake 1993) 19. intron 2 
Southern blot 
PCR-RFLP 

34-41%

XbaI (Peake 1993) 22. intron 2 
Southern blot 
PCR-RFLP 

48-50%

IVS22CA (Windsor 1994; 
Jarjazani 1998; Lalloz 1994) 22. intron 4-6** PCR-PAGE 37-71%

BglI (Peake 1993) 25. intron 2 Southern blot 2-38% 

BglII (Peake 1993) extragenikus 2 Southern blot 50% 

MspI (Peake 1993) extragenikus 2 Southern blot 43% 

p39CA (Wehnert 1993) extragenikus 8 PCR-PAGE 84% 

TaqI/St14 (Peake 1993, 
Caglayan 1995, Richards 1991) extragenikus 8-14**

Southern blot 
PCR-PAGE 

69-80%

 
5. táblázat: A VIII. faktor génnel kapcsolt markerek Rövidítések:: PCR-RFLP 

(polimerase chain reaction – restriction fragment length polymorphism) polimeráz 

láncreakciót követően a PCR termék restrikciós enzimmel történő emésztése, a kapott 
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fragmentumok agaróz gélelektroforézissel történő elválasztása. PCR-PAGE: 

polimeráz láncreakciót követően a PCR termékek poliakril-amid gélelektroforézissel 

történő elválasztása. A dőlt betűvel szedett markerek nevei az alkalmazott restrikciós 

endonukleázok neveire utalnak. IVS (intervening sequence): intron; CA: CA 

ismétlődések *: A markerek informativitási aránya a heterozigóták arányának felel 

meg, amely egyes populációkban eltér. **: A megkülönböztethető allélek száma az 

alkalmazott módszertől (Southern blot vagy PCR-PAGE) vagy a vizsgált populációtól 

függően változik.  
 

Megfelelő marker kombináció alkalmazásával az esetek közel 100%-ában 

azonosítható informatív marker. A kapcsoltsági viszonyok miatt („linkage 

disequilibrium”) azonban a markerek kiválasztása nem egyszerű. A BclI (39%-os 

heterozigóta arány a kaukázusi populációban), HindIII (38%) és BglI (25%) RFLP 

markerek erősen kapcsoltak. A három marker közül csak az egyiket érdemes vizsgálni, 

mert a további markerek vizsgálata nem nyújt többlet információt. A BclI és XbaI (49%) 

markerek között is megfigyelhető kapcsoltság különböző populációkban, azonban 

kaukázusi populációban kombinált alkalmazásukkal 64-69%-ra emelhető az 

informativitási arány (Peake 1993). Egy intragenikus RFLP (BclI, HindIII vagy BglI) és 

a két intragenikus CA repeat vizsgálatával 65-88%-os informativitási arányt írtak le 

(Windsor 1994, Jarjanazi 1998). Az extragenikus St14 polimorfizmus alkalmazásával az 

informativitási arány elérheti a 96-100%-ot, azonban ennél a markernél a kóroki 

mutáció és a marker közötti rekombináció valószínűsége elérheti a 4%-ot (Peake 1993). 
 
Családvizsgálat hemofília B esetén 
 

Mivel a FIX génjében nincs azonosított mutációs hotspot, és a gén nem túl nagy 

méretű, a carrier és prenatális diagnosztika jelenleg direkt mutáció kimutatáson, a gén 

szekvencia analízisén alapul. E technika bevezetése előtt a HA-hoz hasonlóan polimorf 

markerek vizsgálatán alapult a carrier és prenatális diagnosztika. Ezek közül a DdeI 

polimorfizmus az 1. intronban, az XmnI hasítási hely a 3. intronban, (Bowen 1991) a 

TaqI hasítási hely pedig a 4. intronban helyezkedik el, (Nielsen 1993) míg a HhaI 

restrikciós hely a géntől 3’ irányban 8 kb-ra található (Winship 1989). A négy polimorf 

marker együttes vizsgálata az általunk vizsgált HB családok 95%-ában volt informatív. 

Ez a módszer manapság is alkalmazható azokban a ritka esetekben, amikor nem tudjuk 

azonosítani a betegségokozó mutációt a FIX génben.
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Öröklődő nem szindrómás süketség 
 

Veleszületett süketség minden ezredik gyermek esetében fordul elő, és az esetek 

felében genetikai érintettség figyelhető meg. Az öröklődő süketség jelentkezhet 

szindróma formájában, ahol a halláskárosodás más rendellenességek széles skálájához 

társulhat, és nem szindrómás formában, melynél a halláskárosodás mellett más tünet 

nem jelentkezik. A több száz szindrómás forma a veleszületett süketség 30%-áért 

felelős, a fennmaradó 70%-ot a nem szindrómás formák okozzák. 

Az nem szindrómás autoszómális recesszív öröklésmenetű halláskárosodások (NSRD: 

non-syndromic, recessive deafness) jóval súlyosabbak, mint a többi forma (X-

kromoszómához kötött recesszív, autoszómális domináns, illetve mitochondriális 

öröklésmenet), és szinte kizárólag a cochlea érintettségén alapulnak (szenzorineuronos 

süketség). Ennek eredményeképpen a teljes frekvenciatartományban drasztikusan 

emelkedett hallásküszöb tapasztalható. A fenotípus egyéb tekintetben normális, külső 

fül elváltozás, retinopátia vagy vese rendellenesség sem észlelhető, az intelligencia szint 

sem mutat csökkenést. 

A nem-szindrómás süketség kiváló példája a variábilis genetikai hátterű 

betegségeknek. Az irodalomban eddig 85 kapcsolódó lókuszt írtak le, és 39 betegséghez 

kapcsolt gént azonosítottak. Az öröklődő nem-szindrómás süketségek hátterében álló 

gének 80%-a autoszómális recesszív öröklésmentet mutat. Az eddig azonosított 23 gén 

közül néhány kapcsolatba hozható ezen kívül autoszómális domináns módon öröklődő, 

illetve szindrómás halláskárosodással is (Petersen 2006). 

A gének egy csoportja a citoszkeleton elemeit és egyéb struktúrfehérjéket kódolja 

(miozin IIIA, VI, VIIA, és XV, tektorin, harmonin, cadherin 23), hibájuk a belső fül 

sztereocíliumainak normális felépülését és működését akadályozza meg. Másik jelentős 

hányaduk az iontranszport elemeiért felelős, ide tartoznak a gap junction (rés kapcsolat) 

fehérjék, (connexin 26, 30, 31) és a K+ ioncsatornák génjei, melyek mutációja a cochlea 

K+ ion homeosztázisának szabályozását károsítja. A gének jelentős hányadának 

funkcióját még nem ismerjük. 

A gap junction-öket először elektronmikroszkóppal mutatták ki, mint speciális 

plazmamembrán régiókat szomszédos sejtek egymással érintkező helyein, ahol sejtek 

közötti csatornákat alakítanak ki. A gap junction-öket alkotó fehérjék a connexinek. 
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Ezek szövetenként eltérőek, molekulatömegük alapján szokás őket megkülönböztetni. A 

másik felosztási mód aminosav és nukleinsav szekvencia homológia alapján két nagy 

csoportra osztja őket (alfa és béta). Ezek alapján a Cx26 (GJB2) molekulatömege 26 

kDa, és a béta gap junction fehérje csoportba tartozik. A gének közül a connexin 26 

fehérjét kódoló GJB2 gént érintő mutációk felelősek a nem-szindrómás recesszív 

halláskárosodások 50%-áért, míg a többi gén érintettsége csak néhány családban fordul 

elő. A GJB2 gént 1996-ban lokalizálta Kelsell és munkacsoportja a 13-as kromoszóma 

q11-12-es régiójára (Kelsell 1997). A gén két exonból áll, melyek közül csak a második 

kódolja a fehérjét, mely négy transzmembrán domént tartalmaz, és hexamerré 

összeállva alkot egy connexont, ami a gap junction-ök alap alkotó egysége. (Kumar 

1996) 

Irodalmi adatok alapján a halláskárosodás súlyossága összefügg a gént érintő 

mutáció típusával. Azok a betegek, akik mindkét alléljukon olyan mutációt hordoznak, 

mely a fehérje rövidüléséhez vezet, súlyosabb fenotípusúak, mint azok, akiknél az egyik 

mutáció csak aminosav cserét okoz, és még kevésbé súlyos azon betegek 

halláskárosodása, akiknél mindkét mutáció missense (Cryns 2004, Snoeckx 2005). A 

HGMD 171 különböző mutációt tart nyilván a dolgozat írásakor, de négy genetikai 

változat különösen gyakori, és jellemző egy-egy népcsoportra: a c.35delG a kaukázusi, 

c.167delT az askenázi, a c235delC és a Trp24Stop (W24X) a távol-keleti populációkra. 

Az adott népcsoportokban elvégzett allélfrekvencia vizsgálatok eredményeit a 6. 

táblázatban foglalom össze. A legszélesebb körben vizsgált mutáció, egy guanin 

deléciója egy hat guanin bázist tartalmazó régióban a 30. és 35. nukleotid közötti 

pozícióban a GJB2 gén cDNS szekvencián (c.35delG). Ezt a mutációt a kaukázusi 

NSRD esetek 30-70%-ában azonosították, és több kaukázusi populációban az 

egészséges egyének között 1-4%-os allélfrekvencia érték figyelhető meg (Green 1999; 

Gasparini 2000; Lucotte 2001). Korábbi elképzelések szerint ez a hat guanin ebben a 

régióban egy mutációs forró pontot hoz létre, (Denoyelle 1997; Kelley 1998) haplotípus 

vizsgálatok adatai alapján azonban inkább az valószínűsíthető, hogy a c.35delG, 

mutáció is egy emberben alakult ki, és terjedt szét az adott populációban (founder 

effektus). 3270 véletlenszerűen kiválasztott kontroll személy bevonásával 17 európai 

országra kiterjedő szűrést végeztek a c.35delG mutációra, ahol délről északra haladva 

csökkenő hordozó gyakoriságot detektáltak. 1:35-ös hordozó gyakoriságot tapasztaltak 

Dél-Európában, míg Közép és Észak-Európában ez az arány 1:79-nek adódott. 

(Gasparini 2000; Lucotte 2001) Ez a megfigyelés, valamint az, hogy ez a mutáció 
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Európán kívül nem fordul elő, tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a c.35delG 

mutáció egy helyen alakult ki valahol Dél-Európában, vagy a Közel-Keleten. 

Az amerikai és az izraeli Askenázi populációban egy másik mutáció, a c.167delT 

a leggyakoribb, a NSRD betegek 50%-ában mutatható ki, míg az egészséges 

populációban 4%-os a hordozó gyakoriság (Morell 1998; Sobe 1999; Lerer 2000; Dong 

2001). Ez a gyakorisági eloszlás szintén alapító mutáció kialakulással és 

szétterjedésével magyarázható, és bizonyították is haplotípus vizsgálatokkal (Morell 

1998). Ugyanakkor az ázsiai populációban a c.235delC, valamint a Trp24Stop mutáció 

a leggyakoribb (Liu 2002; RamShankar 2003). 

 

Populáció Mutáció Eset-
szám 

Heterozigóta 
szám 

Allél-
frekvencia 

(%) 

Referen- 
cia 

Japán 399 5 0,63 
Fuse 1999; 
Abe 2000; 
Kudo 2000 

Kínai 150 2 0,67 Liu 2002 
Koreai 

c.235delC 

100 1 0,50 Park 2000 

Indiai Trp24Stop 205 5 1,22 RamShankar 
2003 

Palesztínai 400 1 0,13 Shahin 2002
Askenázi (USA) 546 22 2,01 Morell 1998

Askenázi (Izraeli) 467 14 1,50 Sobe 1999 
Askenázi (USA) 1012 40 1,98 Dong 2001 

Askenázi (Izraeli) 

c.167delT 

268 20 3,73 Lerer 2000 
Kaukázusi (Ausztria) 1212 11 0,45 Janecke 2001

Kaukázusi (Törökország) 674 12 0,89 Tekin 2001 
Kaukázusi (Ausztrália) 1000 10 0,50 Dahl 2001 

Kaukázusi 
(Lengyelország) 551 4 0,36 Lucotte 2001

Kaukázusi  
(Csehország) 195 4 1,03 Lucotte 2001

Kaukázusi 
(Magyarország) 

c.35delG 

52 5 4,81 Toth 2001 

 

6. táblázat: Összehasonlító adatok a GJB2 gént érintő leggyakoribb mutációkról 

különböző földrajzi elhelyezkedésű populációk esetében 
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Célkitűzés 
 

A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentős eredményeket szolgáltatnak a 

betegségek vizsgálatában, diagnosztikájában, terápiájában. Segítséget nyújthatnak a 

klinikai tünetek alapján nem teljesen egyértelmű esetekben a diagnózis felállításában, a 

betegség örökletes típusának azonosításában. Amennyiben még a klinikai tünetek 

megjelenése előtt megtörténik a diagnosztika, egyes betegségek esetében célzott 

terápiával megelőzhető a betegség kialakulása. A súlyos, nehezen vagy egyáltalán nem 

kezelhető örökletes betegségek esetében a magzat genetikai státuszának pontos 

meghatározása az érintett családok számára nagy jelentőségű, és szintén nagyon 

lényeges a mutációt hordozó, de egészséges családtagok azonosítása is. A populációs 

színtű genetikai vizsgálatok eredményei segíthetnek a mutáció kialakulási 

mechanizmusának pontosabb megértésében, a mutáció eredetének feltérképezésében, és 

nem utolsó sorban a vizsgálati stratégiák optimalizálásában.  

 
A juvenilis hemokromatózis példáján szeretném bemutatni a molekuláris genetikai 

vizsgálatok jelentőségét a betegség pontos diagnózisának felállításában, valamint a 

beteg tünetmentes családtagjainak vizsgálatában. Célunk egy fiatal korban elhunyt férfi 

beteg esetében a tünetek alapján valószínűsíthető diagnózis genetikai vizsgálattal 

történő bizonyítása volt, illetve a család többi tagjának vizsgálatával a pontos genetikai 

háttér felderítése. A beteg két tünet- és panaszmentes testvére estében az esetleges 

preszimptómás állapotot kívántuk diagnosztizálni. A genetikai vizsgálat eredményétől 

ezen kívül remélni lehetett, hogy a fehérje működésének megértéséhez is szolgáltat új 

információt, és ezen keresztül segít magyarázatot adni az általunk vizsgált JH-eset 

különösen gyors progressziójára és halálos kimenetelére. 

A hemofília A és B esetében célunk volt olyan vizsgálati algoritmus kidolgozása, 

mely optimálisan kombinálja a precíz, de munkaigényes, direkt mutációkimutatáson 

alapuló módszereket (22. és 1. intron inverzió kimutatás, szekvencia analízis) a 

gyorsabban kivitelezhető, de egyes esetekben nem 100%-osan informatív indirekt 

módszerekkel, és így a HA és HB érintett családokban minden esetben alkalmas 

egyrészt a tünetmentes, azonban hibás faktort hordozó nők azonosítására (carrier-

diagnosztika), valamint az azonosított hordozóknál igény esetén a prenatális 
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Célkitűzés 

diagnosztikára a terhesség első trimeszterében. 

Nagy számú magyarországi HA és HB család vizsgálatával tesztelni kívántuk a 

beállított új algoritmus alkalmazhatóságát. Célunk volt továbbá a betegek mutációs 

spektrumának felmérése, és a FVIII génnel kapcsolt markerek heterozigótasági 

arányainak és kapcsoltsági viszonyainak meghatározása a magyarországi populációban, 

és a kapott eredményeink összevetése a nemzetközi adatokkal. 

Az azonosított mutációk lehetőséget adhatnak geno-fenotípus összefüggések 

vizsgálatára, esetleges struktúra funkció adatok felmérésére. 

 

Vizsgálataink kezdetekor nem volt adat az irodalomban az európai Askenázi és a 

roma populációról az öröklődő nem szindrómás süketség leggyakoribb típusának 

hátterében álló két gyakori kóroki mutáció, a c.35delG, és a c.167delT 

allélfrekvenciájára vonatkozóan. Célunk az volt, hogy meghatározzuk ezen mutációk 

gyakoriságát a magyarországi roma és Askenázi populáció egy-egy véletlenszerűen 

kiválasztott személyekből álló, reprezentatív csoportjában, és összehasonlítsuk egy 

magyarországi átlag kaukázusi kontroll csoportban kapott eredményekkel. Elsősorban 

azt kívántuk kideríteni, hogy a magyarországi Askenázi populáció a magyarországi 

átlag kaukázusi populációhoz vagy más Askenázi populációkhoz áll közelebb c.167delT 

mutáció allélfrekvenciája szempontjából, valamint azt, hogy van-e gyakoriságbeli 

eltérés a kontroll és a roma populációban a c.35delG mutáció esetében. 

Az alkalmazott, illetve az általunk újonnan kifejlesztett egyszerű tesztek, valamint 

a csoportok vizsgálatából származó értékek segítik annak elismerését, hogy a genetikai 

alapú módszerek segítséget jelentenek a nem szindrómás süketség 

differenciáldiagnosztikájában. 
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Beteganyag és módszerek 
 

Vizsgált személyek 
 
Juvenilis hemokromatózis 

 

A Szent János Kórház III. számú Belgyógyászati Osztályára érkezett egy 25 éves, 

egészséges, mérsékelten dohányzó, mérsékelt mennyiségű alkoholt fogyasztó, fizikai 

munkát végző férfi, negatív családi anamnézissel. Korábban nem szedett gyógyszert, 

nem állt rendszeres orvosi kezelés alatt, és folyamatosan dolgozott. A progresszió 

gyorsaságát mutatja, hogy az első kórházi jelentkezés után 5 héttel bekövetkezett a 

halála. A vasfelhalmozódás egyértelmű diagnózisát a szívizom-biopszia szövettani 

vizsgálatával állapították meg, de más szervek (máj, hasnyálmirigy, endokrin szervek, 

bőr) érintettsége is egyértelmű volt. 

A beteg, két tünet- és panaszmentes testvére, valamint az anya néhány 

laboratóriumi és fizikális vizsgálati adatát mutatja az alábbi családfa, (6. ábra) amely 

recesszív öröklésmenetet valószínűsít. 

 

6. ábra: A juvenilis hemokromatózis gyanújával vizsgált család tagjainak 

laboratóriumi eredményei. Jelmagyarázat: négyzet: férfi; kör: nő; üres 

négyzet/kör: egészséges; satírozott: érintett; áthúzott: meghalt. SeFe: szérum 

ferritin, transzf.sat: transzferrin szaturáció. A felfelé mutató vastag piros nyíl 

kórosan emelkedett szintet jelez.  
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Hemofília A és B 

 
A betegek gondozása és a genetikai tanácsadás az Országos Hemofília Központban, 

a Heim Pál Gyermekkórházban, valamint az OVSZ Regionális Központjaiban zajlik. 

Az alvadási faktor aktivitás meghatározása, valamint a családfa adatok felvétele a 

gondozást végző orvosok irányításával történik. A genetikai tanácsadáson 167, 

egymással rokoni kapcsolatban nem álló HA-ban és 27 HB-ben érintett család vett 

részt, illetve 38 olyan súlyos HA betegtől is kaptunk mintát, akinek családtagjai nem 

vettek részt genetikai tanácsadáson. A betegek és az érintett családtagok a szóbeli 

tájékoztatást követően beleegyező nyilatkozatot írtak alá. A hordozó és prenatális 

vizsgálatok eredményét titkosan kezeltük, csak a vizsgálatot kérő orvosnak adtuk meg. 

A dolgozat írásakor a laboratóriumba eddig beérkezett 167 magyar HA-családból (108 

súlyos, 38 középsúlyos és 14 enyhe 7 nem egyértelmű) 678, a 27 HB (13 súlyos 7 

középsúlyos, 4 enyhe 3 nem egyértelmű) családból 93 genomiális DNS mintát 

tároltunk. 

 

Öröklődő nem-szindrómás süketség 

 
A GJB2 gén két gyakori mutációjának allélfrekvenciáját három csoportban 

vizsgáltuk meg. A kontroll csoport 163 első véradóból állt. (87 férfi és 76 nő, 

átlagéletkoruk 24±8 év.) A roma populációból 346 egymással rokoni kapcsolatban nem 

álló, egészséges személyt vizsgáltunk. (172 férfi 175 nő, átlag életkor 29±10 év.) Ez a 

csoport három földrajzilag jól elkülönülő alcsoportra oszlott: 166 személy Északkelet-

Magyarországról, 149 Baranya-megyéből, a fennmaradó 32 Budapestről származott. Az 

Askenázi csoport 186 véletlenszerűen kiválasztott, egymással rokoni kapcsolatban nem 

levő Budapesten élő személyből állt. (40 férfi és 146 nő, átlagéletkor 84±10 év) 

Csoportba sorolás saját nyilatkozat alapján történt. 

Mivel audiológiai vizsgálatot nem volt módunk végezni, nincs adatunk a 

halláskárosodásról. Elképzelhető hogy esetleges enyhe halláscsökkenés felderítetlen 

maradt. 

A vérmintákat az adott személyek írásos beleegyezése után gyűjtöttük, a DNS 

mintákat pedig egyéni azonosítók nélkül vizsgáltuk. 
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Módszerek 
 
DNS izolálás 
 

A DNS-t frissen levett, vagy -20°C-on tárolt, alvadásgátolt perifériás vérmintából, 

vagy prenatális vizsgálatnál CVS mintából izoláltuk. („Kisózással” (Miller 1988), 

illetve PuregeneTM DNA Isolation Kit, Blood Kit; Gentra Systems; illetve High Pure 

PCR Template Preparation Kit; ROCHE felhasználásával.) A DNS oldatot -20°C-on 

tároltuk. 
 
Southern blot analízis 
 

Az 5-10 µg genomiális DNS emésztése 2-3 U/µg BclI restrikciós endonukleázzal 

(Fermentas) történt. A mintákat 0,6%-os agaróz gélen (Seakem LE; FMC BioProducts) 

elektroforetizáltuk λ DNA/HindIII marker (Fermentas) mellett, 2V/cm feszültséggel 36 

órán át. A DNS fragmentumokat a gélben denaturáltuk, majd nylon membránra 

(Hybond N, Amersham Pharmacia) vittük kapilláris transzfer segítségével. A membránt 

a blot szétszedése után 80°C-on egy órán át szárítottuk, majd ultraibolya fénnyel 

világítottuk meg a DNS fixálása céljából (Sambrook 1989a). 

A homológ régiókra specifikus szondát plazmidba (p482.6; ATCC, 57203) 

klónozva termeltettük E. coliban (Sambrook 1989b). Majd izoláltuk a plazmidot 

(Sambrook 1989c), és SacI és EcoRI enzimekkel (Fermentas) kihasítottuk a plazmidból 

a homológ régiókra specifikus szondát. Emésztés után a mintát 1,7%-os agaróz (Sigma) 

gélen futtattuk, majd a 0,9 kb-os DNS fragmentumot QIAquick Gel Extraction kittel 

(QIAGEN) izoláltuk a gélből a cég által leírt protokoll szerint. A szonda koncentrációját 

ismert koncentrációjú DNS marker létra (GeneRulerTM 100bp DNA Ladder; Fermentas) 

segítségével becsültük meg. A tisztított szondát -20°C-on tároltuk. 

Denaturálást követően 50 ng tisztított szondát jelöltünk α-32P-dCTP-vel (0,8 MBq; 

Izinta) „random priming” módszerrel (Multiprime DNA labelling System; Amersham 

Pharmacia). A szondát a be nem épült radioaktív nukleotidoktól gél filtrációval 

választottuk el Sephadex G50 coarse gyöngy-szuszpenziót tartalmazó oszlopon 

(Amersham Pharmacia). A szonda specifikus aktivitását β-számlálóban (Beckman 

LS6000SE) határoztuk meg. 
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A prehibridizáció és a hibridizáció Techne hibridizációs hengerben történt 

QuikHyb oldattal (Stratagene) 68°C-on 0,5, illetve 4 órán át. A jelölés során a 

minimális specifikus aktivitás 1,25 x 106 cpm/ml volt. A mosási körülményeket szintén 

a Stratagene QuikHyb protokoll ajánlása alapján választottuk. Mosás után a membránra 

röntgenfilmet helyeztünk, és három napon át exponáltuk -70°C-on jelerősítő ernyővel 

(Jenkins 1994). 

 
PCR technikán alapuló molekuláris genetikai módszerek 

 
Az egyes módszereknél használt primerek szekvenciáit az 1. függelék tartalmazza. 

 
Az FVIII gén 22. intron inverziójának kimutatása hosszú PCR technikával 
 

A 22. intron inverzió kimutatása sokáig kizárólag restrikciós fragmens hosszúság 

polimorfizmus (RFLP) módszerrel, Southern blot technika segítségével történt. Újabban 

az eltérés kimutatására „hosszú PCR” módszert („long-distance” PCR, LD-PCR) 

fejlesztettek ki (Liu 1998). A módszer lényege, hogy az intronikus és az extragenikus 

F8A homológ régiók teljes hosszát, és a környező szekvenciákat PCR technikával 

amplifikáljuk a homológ régión kívül elhelyezkedő primer párokkal. A kapott PCR 

termékek mérete eltér az ép intra- és extragenikus homológ régiók, és az inverzióban 

résztvevő homológ régiók esetében. 

A LD-PCR során az alkalmazott DNS polimeráz típusa (különböző 5’→3’ és 

3’→5’ exonukleáz aktivitású DNS polimerázok megfelelő arányú keveréke) és a 

ciklusidők (a lánchosszabbítás ideje 1 perc kilobázisonként) eltérnek a hagyományos 

PCR-ben megszokottaktól (Foord 1995). A FVIII gén 22. intron inverzió kimutatására 

kifejlesztett LD-PCR módszer (Liu 1998) három ponton is eltér a standard LD-PCR 

során alkalmazott körülményektől: (i) magas DMSO koncentráció és (ii) 50% deaza-

dGTP alkalmazása; (iii) a Taq és Pwo DNS polimerázok mennyiségének emelése. 

Mindezekre a változtatásokra az amplifikált régió hossza (12 kb) és „GC” 

nukleotidokban való gazdagsága miatt (a GC-arány bizonyos szakaszokon elérheti akár 

a 70%-ot is) volt szükség. 

A PCR reakció összemérésekor az Expand Long Template PCR System (Roche 

Molecular Biochemicals) útmutatásai és Liu és mtsai által fejlesztett módszer szerint 

jártunk el. A reakcióelegy (50 µl) 3,3 U Expand Long Template DNS polimerázt 

(Roche Molecular Biochemicals), a 27,5 mM MgCl2-t és detergenseket tartalmazó 10x 
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PCR Puffer 3-t, 7,5% DMSO-t, 250 µM dGTP-t, 250 µM deaza-dGTP-t (Amersham 

Pharmacia), 500 µM dATP-t, 500 µM dCTP-t, 500 µM dTTP-t (Amersham Pharmacia), 

100 ng genomiális DNS-t és a megfelelő primereket (P és Q 0,4 µM koncentrációban, A 

és B 0,12 µM koncentrációban) tartalmazta (Liu 1998). A DNS polimerázt és a PCR 

puffert közvetlenül a PCR reakció előtt, a 2 perc 94°C-os denaturálás után adtuk a 

mintákhoz, hogy a DNS polimeráz 3’ exonukleáz aktivitása ne vezethessen primer 

degradációhoz. A PCR 30 ciklusból állt: 94°C 12 mp, 65°C 30 mp, 68°C 12 perc 10 

ciklusig, a fennmaradó 20 ciklusban az elongáció idejét ciklusonként 20 másodperccel 

növeltük. A kapott PCR termékeket agaróz (0,6%; Seakem LE; FMC BioProducts) 

gélelektroforézissel választottuk el, és etídium-bromiddal tettük láthatóvá. 

 
Az FVIII gén 1. intron inverziójának kimutatása PCR technikával 
 

Az FVIII gén 1. intron inverziójának kimutatására szolgáló PCR technikát 

Bagnall és munkatársai dolgozták ki (Bagnall 2002). A módszer elve hasonlít a 22. 

intron inverzió kimutatására szolgáló hosszú PCR elvéhez, miszerint az intronikus és az 

extragenikus homológ régiók teljes hosszát és a környező szekvenciákat PCR 

technikával amplifikáljuk a homológ régión kívül elhelyezkedő primer párokkal. A 

kapott PCR termékek mérete eltér az ép intra- és extragenikus homológ régiók és az 

inverzióban résztvevő homológ régiók esetén. Az amplifikált régió hossza azonban ez 

esetben nem haladja meg a 2 kilobázist, így a hagyományos PCR technika 

alkalmazható. 

A PCR reakcióelegy összeméréséhez PCR Master Mix-et (Promega) használtunk. 

A primereket 0,25 µM koncentrációban alkalmaztuk. A PCR 41 ciklusból állt. Az első 

11 ciklus során az anellációs hőmérséklet 65°C-ról lépcsőzetesen 50°C-ra csökkent, és a 

további 30 ciklusban is ezen az értéken maradt. Az időtartama minden ciklusban 1 perc 

volt. A denaturáció és az elongáció adatai minden ciklusban: 95°C 1 perc, illetve, 72°C 

2 perc. A keletkezett PCR termékeket 1,5%-os agaróz gélen (Sigma) választottuk el. 

 
A FIX gén 1. intron DdeI polimorfizmusának vizsgálata PCR módszerrel 

 

A PCR reakcióelegy összeméréséhez PCR Master Mix-et (Promega) használtunk, a 

primereket 0,25 µM koncentrációban alkalmaztuk, a reakcióelegy 100-500 ng DNS-t 

tartalmazott. A reakciókörülmények a következők voltak: 95°C 30 mp, 60°C 40 mp, 

72°C 1 perces hőmérsékleti értékek 35-ször ismételve. 
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PCR-RFLP technikák 

 
A PCR-RFLP módszer lényege, hogy a pontmutációkat tartalmazó 

génszakaszokat polimeráz láncreakcióval (PCR) amplifikáljuk, majd a PCR terméket 

egy adott restrikciós enzimmel hasítjuk. A különböző méretű, emésztett DNS darabokat 

agaróz gélelektroforézissel választjuk el és UV fény alatt etídium-bromid festéssel 

tesszük láthatóvá. A pontmutáció vagy polimorfizmus jelenléte a restrikciós enzim 

hasítási helyének megjelenésétől vagy eltűnésétől függően meghatározható. 

 
Általános PCR-RFLP protokoll 

 
A PCR reakció során PCR Master Mixet (Promega) alkalmaztunk. A reagens 2x 

koncentrációban tartalmazza a megfelelő puffert (pH 8,5), MgCl2-t (3 mM), a négy 

dezoxinukleotidot (400 µM), és Taq DNS polimerázt (50 U/ml). A primereket 0,25 µM 

koncentrációban alkalmaztuk, a reakcióelegy 100-500 ng DNS-t tartalmazott. A reakció 

a 95°C 30 mp, 55°C 40 mp, 72°C 1 perces hőmérsékleti értékek 35-szörös ismétléséből 

állt. A megfelelő restrikciós enzimmel (Fermentas) történő hasítás mintánként 3U 

enzim felhasználásával 3 órás inkubáció során történt. A keletkezett PCR termékeket 

3%-os agaróz gélen (Sigma) választottuk el egymástól. 

 
HJV gén G66X pontmutációjának kimutatása 

 
A HJV gén szekvencia analízise során azonosított mutációt megerősítettük PCR-

RFLP módszerrel is, a mutáció következtében ugyanis létrejön egy FokI restrikciós 

hasítási hely. Ennek meglétét a betegben és a heterozigóta családtagokban az általános 

PCR reakció utáni 3 órás 37°C-os FokI restrikciós enzimmel történő emésztéssel és az 

azt követő agaróz gélelektroforézissel bizonyítottuk. 

 
A FVIII gén 18. intron BclI polimorfizmusának vizsgálata PCR-RFLP módszerrel 

 

Az általános PCR reakciónál leírt reakcióelegyet alkalmaztuk, 94°C 1 perc, 52°C 

1 perc, 72°C 1 perc program körülményekkel. Ezt BclI enzimmel történő emésztés 

követte 55°C-on. 
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A FIX gén 3. intron XmnI polimorfizmusának vizsgálata PCR-RFLP módszerrel 
 

A vizsgálat az általános PCR-RFLP módszernek megfelelően, az XmnI (PdmI 

[Fermentas]) restrikciós enzimre vonatkozó gyártói előírások felhasználásával történt. 

 
A FIX gén 4. intron TaqI polimorfizmusának vizsgálata PCR-RFLP módszerrel 
 

A vizsgálat az általános PCR-RFLP módszernek megfelelően, a TaqI restrikciós 

enzimre (Fermentas) vonatkozó gyártói előírások felhasználásával történt. 

 
A FIX géntől 3’ irányban elhelyezkedő HhaI polimorfizmusnak vizsgálata PCR-RFLP 
módszerrel 
 
A vizsgálat az általános PCR-RFLP módszernek megfelelően, a HhaI restrikciós 

enzimre (Fermentas) vonatkozó gyártói előírások felhasználásával történt. 

 
A GJB2 gén két gyakori pontmutációjának kimutatása 

 
A c.35delG mutáció kimutatását 35 ciklusból (95°C 1 perc, 56°C 1 perc, 72°C 

1 perc) álló reakcióban, az általános PCR kondíciók felhasználásával végeztük el. A 

reakcióterméket EcoRII restrikciós enzimmel (Fermentas) 37°C-on 3 órán át 

emésztettük, majd a fragmenseket 3,5%-os agaróz gélen különítettük el. 

A c.167delT mutáció kimutatása 35 ciklusos PCR-en, (95°C 45 mp, 60°C 45 mp, 

72°C 45 mp) 37°C-on 3 órán át tartó PstI (Fermentas) restrikciós enzimmel történő 

emésztésen, és a termékek 3,5%-os agaróz gélen történő elválasztásán alapult. Ez utóbbi 

módszer eredményeit a heterozigótának illetve homozigótának bizonyult minták direkt 

szekvenálásával is validáltuk. 

 
Mikroszatellita elemzés 
 

A mikroszatellita elemzés célja a genom nem kódoló régióiban található polimorf 

ismétlődő szekvenciák, esetünkben a FVIII gén 13. intronjában található IVS13CA és 

az extragenikusan elhelyezkedő p39CA dinukleotid ismétlődések vizsgálata. A 

vizsgálatok radioaktívan, vagy fluoreszcens festékkel jelölt primerrel végzett PCR 

amplifikációból, és ezt követően a kapott termékek nagy felbontású akril-amid gélen 

történő elválasztásából és autoradiográfiás megjelenítésből, illetve automata 

szekvenátoron kapilláris elektroforézis elvén történő elválasztásából állnak. 
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A radioaktív módszer esetében az oligonukleotid primerek (100 ng) 5’ végének 

jelölését T4 polinukleotid kinázzal (Boehringer) 1,6 MBq γ-32P-ATP-vel végeztük. Az 

IVS13CA repeat elemzésekor az IVS13/1, a p39CA repeat elemzésekor a p39/1 primert 

jelöltük. A PCR-ben a reakcióelegy 1 U Taq DNS polimerázt (Fermentas), 1,5 mM 

MgCl2-t , 10% DMSO-t, 0,25 mM dNTP-t, 200 ng genomiális DNS-t és a megfelelő 

primereket tartalmazta. IVS13CA elemzésekor 75 ng IVS13/2 primert, 10 ng 32P-jelölt 

IVS13/1 primert, p39CA repeat elemzésekor 10 ng p39/2 primert, 10 ng 32P-jelölt 

p39/1 primert adtunk a reakcióhoz. A Taq DNS polimerázt a reakcióelegy 94°C-ra 

melegítése után mértük a mintákhoz („hot start” eljárás). IVS13CA ismétlődés 

elemzéskor a PCR 42 ciklusból (94°C 1 perc, 53°C 1 perc, 72°C 1 perc 10 cikluson 

keresztül, majd 94°C 1 perc, 48°C 1 perc, 72°C 1 perc 32 cikluson keresztül), a p39CA 

ismétlődés elemzéskor 33 ciklusból (94°C 1 perc, 62°C 1 perc, 72°C 1 perc 8 cikluson 

keresztül, majd 94°C 1 perc, 58°C 1 perc, 72°C 1 perc 25 cikluson keresztül) állt. Az 

elektroforézis poliakril-amid gélen denaturáló körülmények között (0,4 mm vastagság, 

6% akril-amid: bis-akrilamid 19:1, 6 M urea) 55oC-on, 30 V/cm feszültséggel történt. A 

megszárított gélre helyezett röntgenfilmet egy éjszakán át exponáltuk jelerősítő 

ernyővel, -70°C-on. A keletkezett termékek méretét a családon belül egymáshoz 

viszonyítottuk. 

Fluoreszcens jelölés esetében az IVS13CA repeat elemzésekor a reakcióelegy 

0,19 mM dNTP-t, 3 mM MgCl2-ot, 100 ng IVS 2A és 100 ng 5’ 6-FAM jelölt IVS 1A 

primert, valamint 1U Taq polimerázt, (AmpliTaq; Applied Biosystems) és 400 ng DNS 

templátot tartalmazott. A PCR 35 ciklusból (95°C 1 perc, 47°C 1 perc, 72°C 1 perc) állt. 

A p39CA repeat vizsgálatánál a reakcióelegy 0,25 mM dNTP-t, 2,5 µl DMSO-t, 1,5 

mM MgCl2-t, 100 ng p39/2 primert, 100 ng 5’ TET jelölt p39/1 primert, 1 U Taq 

polimerázt (AmpliTaq; Applied Biosystems) és 400 ng DNS templátot tartalmazott. A 

reakció 33 ciklusból állt. (95°C 45 mp, 62°C 50 mp, 72°C 30 mp 8 cikluson keresztül, 

majd 95°C 45 mp, 58° 45 mp, 72°C 45 mp 25 cikluson keresztül). A keletkezett PCR 

termékből 1 µl-t adtunk 24 µl formamidhoz, (Applied Biosystems) és 0,5 µl TAMRA 

festékkel jelölt méretmarker DNS létra (Applied Biosystems) hozzáadása után a 

keveréket ABI310 genetikai analizátoron elemeztük. Az amplifikált fragmens nagysága 

IVS13CA repeat esetén 133-149 bp, p39CA repeat esetén 152-166 bp. 
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Szekvencia analízis 
 

Az összes vizsgált gén kódoló régióinak, valamint az exon-intron határoknak 

szekvencia analízise ugyanolyan protokoll alapján történt. A reakció elve fluoreszcens 

festékkel jelölt didezoxi nukleotidokkal történő lánctermináción alapul. Különbség csak 

abból adódik, hogy a szekvencia analízis milyen műszeren történik, mert az általunk 

használt két műszer fluoreszcencia detektálási tartománya jelentősen eltér, így a 

szekvenáló reakcióban más-más tartományban emittáló festékekkel jelölt didezoxi 

nukleotidokat tartalmazó kitet kell használni. A kiindulási PCR reakció minden 

fragmens esetén 30 µl térfogatban zajlott PCR Master Mix (Promega), 0,5 µM primer 

koncentráció, és kb. 200 µg DNS felhasználásával. A PCR programban 95°C 3 perc 

kezdeti denaturáció után 35-ször ismétlődött a 95°C 30 mp, 55°C 40 mp, 72°C 1 perc 

ciklus, majd 7 perces 72°C-os végső extenziós lépés következett. A reakció után 2,5%-

os agaróz gélen történő futtatással ellenőriztük, hogy képződött-e specifikus termék. A 

be nem épült nukleotidokat és a feleslegben maradt primereket Shrimp alkalikus 

foszfatáz és exonukleáz I keverékével távolítottuk el a rendszerből 30 perces 37°-on 

történő emésztéssel, majd az enzimek 80°C-on történő inaktiválásával, (ExoSAP-IT; 

Amersham), illetve Montage PCR termék tisztító oszlop (Millipore) alkalmazásával. A 

szekvenáló reakció 5 µl-es végtérfogatban zajlott. 1 µl DTCS szekvenáló mix 

(Beckman) vagy 1 µl BigDye v3.1 szekvenáló mix (Applied Biosystems), 5 pmol 

primer és 2 µl tisztított PCR termék felhasználásával. A program 20 mp 95°C-os 

denaturációs, 20 mp 55°C-os anellációs és 4 perc 60°C-os extenziós lépés 30-szoros 

ismétléséből állt. A terméket Sephadex G50 Superfine gyöngyből készült oszlop és 

Millipore tisztító plate felhasználásával tisztítottuk meg a be nem épült jelölt 

nukleotidoktól. A műszerek érzékelési tartományának megfelelő jelölést tartalmazó 

szekvenáló reakciók termékekeit ABI310 (Applied Biosystems) illetve CEQ8000 

(Beckman Coulter) automata szekvenátoron kapilláris elektroforézissel értékeltük. 

 
Statisztikai feldolgozás 
 

Az adott populációban talált allél-frekvencia (a mutációt tartalmazó kromoszómák 

aránya az összes vizsgált kromoszómához képest) és a vizsgált egyedek száma (n) 

alapján standard hibát (standard error, SE) és 95%-os konfidencia tartományt (95% CI) 

számítottunk (Sham 1998). Az egyes csoportokban talált heterozigóta illetve 

homozigóta gyakorisági értékeket a Fischer-féle exact teszttel hasonlítottuk össze. 
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Eredmények 
 

A HJV gén molekuláris genetikai vizsgálatának eredményei 
 

A genetikai vizsgálat részeként a betegnél meghatároztuk a HFE (az 1-es típusú 

hemokromatózis) genotípust, ami vad típust mutatott mindkét gyakori mutáció 

szempontjából. Mivel a fiatalkori megjelenés, a kiemelkedő súlyosság és az elsődleges 

szív-érintettség a JH mellett szólt, párhuzamosan végeztünk közvetlen szekvencia-

elemzést a hepcidin (HAMP) és a HJV géneket vizsgálva. A HAMP gén 

szekvenciájában nem találtunk eltérést. Ezzel szemben, ahogy a 7. ábraábrán látható, a 

hemojuvelin gén 3. exonjában egy trinukleotid ismétlődés közepén egy egyetlen bázist 

érintő szubsztitúciót (g.2100G>T; c.196G>T) észleltünk a betegnél homozigóta (piros 

csúcs a fekete csúcs helyett), míg tünetmentes édesanyjánál heterozigóta (az ábrán 

egymásra vetülő piros, illetve fekete csúcsok) formában. 

 

BetegKontrol Szülő 

N

TGA GGA TGA/GGA 
homozigóta c.196G>Tnormál

Gly66Stop (G66X)  
7. ábra: A HJV gén 3. exon egy szakasza közvetlen szekvencia-elemzésének 

eredménye. Az ábra a 3. exon egy rövid, az elváltozást tartalmazó szakaszának 

didezoxi-láncterminációs technikával végzett vizsgálatának regisztrátumát és a 

kiértékelés eredményét mutatja egy kontroll, a beteg, és édesanyja mintájának 

összehasonlításával. Az általánosan használt szín-kód: piros=T (timin); fekete=G 

(guanin); zöld=A (adenin); kék=C (citozin);lila N=analízis szempontjából nem 

egyértelmű. 

heterozigóta c.196G>T 
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A számítógépes kiértékelés és a leolvasási keret illesztése után kiderült, hogy ez a 

bázis-szubsztitúció a fehérjelánc 66. glicin aminosavának stop kodonra való 

cserélődéséhez (G66X) vezet. Ennek alapján a mutáció következményeként egy jelentős 

mértékben csonkolt fehérje keletkezése jósolható a fehérjelánc mintegy 85%-ának 

elvesztésével. Ez egyértelműen betegség-okozó mutációt jelent. A HJV gén fennmaradó 

kódoló és mRNS-hasítási (splicing) régiói egységesen vad típusú szekvenciát mutattak, 

azaz csak a fenti eltérés állhat a kóros fenotípus hátterében.  

Az eredmény megerősítését egy célzottan erre az esetre tervezett PCR-RFLP 

módszerrel is elvégeztük (8. ábra), amelyben azt a körülményt használtuk ki, hogy a 

mutáció hatására egy FokI restrikciós hasítási hely jelenik meg a DNS-szekvenciában. 

Ez a hasítási hely nincs jelen a vad típusú szekvenciában. Ezen felül egy mutáció-

független hasítási helyet is tartalmaz a PCR-termék, így az emésztett vad típusú minta 

esetében egy 671 bp, heterozigóta hordozó minta esetében egy 671 és egy 502 bp, 

homozigóta mutáns esetben pedig csak egy 502 bp méretű DNS-fragmentumot látunk, 

ugyanis a 72 bp-os fragmens a gélben az aktuális elektroforézis körülmények között már 

nem látható. (A PCR termék mérete 743 bp) 

 

8. ábra: Az érintett személy és családtagjai esetében végzett PCR-RFLP 

vizsgálat eredménye a HJV gén G66X pontmutációjának kimutatása 

céljából. Az ábra az agaróz gél-elektroforézis képét mutatja. M: méretmarker; 1. 

és 2. vad típusú minták; 3-6 heterozigóta családtagok; 7. homozigóta mutáns. A 

jobb oldalon a két specifikus DNS-fragmentum mérete látható bázispár (bp) 

dimenzióban 
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A genetikai családvizsgálat eredményeit a 9. ábrán bemutatott családfa foglalja össze. 

A beteg mindkét szülője, és további két testvére heterozigóta hordozónak bizonyult, a 

harmadik fiútestvértől nem kaptunk mintát. 

 

9. ábra: A genetikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása a családfa 

kontextusában. Jelmagyarázat: felerészben satírozott kör/négyzet: heterozigóta 

hordozó. 

 

A HA családok molekuláris genetikai vizsgálatának eredményei 
 
Az alkalmazott diagnosztikai algoritmus 
 

A „Hemofília A és B molekuláris genetikai diagnosztikai és prevenciós 

programja” az OGYK és az MTA SZBK Enzimológiai Intézet együttműködésével 

1995-ben kezdődött. A kezdeti diagnosztikai stratégia kidolgozását és az indirekt 

marker analízis módszereinek beállítását dr. Klein Izabella végezte Dr. Váradi András 

irányításával. A programba 1998-ban kapcsolódtam be, és feladatom a HA családok 

indirekt marker analízis módszereivel történő vizsgálata volt. A géninverzió 

kimutatására alkalmas Southern blot technika és később ennek alternatívájaként a 

hosszú PCR technika beállítását és rutinszerű alkalmazását dr. Andrikovics Hajnalka és 

dr. Klein Izabella végezte. Ez utóbbi módszerrel az azonosított Southern blot 

variánsokat is jellemeztük. A direkt szekvencia analízis módszerének beállítása és 

optimalizálása az én feladatom volt. A szekvencia analízis alkalmazásával lehetővé vált, 
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hogy a direkt mutáció kimutatás bevezetőben említett összes előnyét élvezhessük, és így 

a kezdeti diagnosztikai stratégia (10 ábra) jelentősen módosuljon. A vizsgálatok során 

alkalmazott oligonukleotidok egy része Oldenburg (2001) és Citron (2002) 

publikációiból származik. 

 

10. ábra: Laboratóriumunkban használt kiindulási algoritmus a HA hordozó- 

és prenatális diagnosztikájában Jelmagyarázat: Zöld nyíl jelentése: igen, piros 

nyíl jelentése: nem. 

Az eddigi irodalmi adatok alapján a súlyos HA-ban szenvedő betegek 40-50%-

ánál a 22. intron inverzió, 3-5%-ánál az 1. intron inverzió áll a betegség hátterében, 

ezért a diagnosztikai stratégiánk első lépéseként az érintett családokban direkt mutáció 

elemzést végzünk hosszú PCR módszerrel, hogy igazoljuk, vagy kizárjuk a 22. intron 

inverzió jelenlétét. Ezt követően a 22. intron inverzió negatív, súlyos HA-betegeknél az 

1. intron inverzió jelenlétét PCR technikával vizsgáljuk. 

Az indirekt módszerek beállításakor olyan markereket választottunk, amelyek 

kombinációjával a magyar HA családok több, mint 95%-ában biztonsággal tudunk 

hordozó és prenatális diagnosztikát biztosítani. A markerek kiválasztásánál elsődleges 

szempont volt a magas informativitási arány, és a markerek kapcsoltságának elkerülése. 

Az intragenikus markereket előnyben részesítettük az extragenikusakkal szemben, (11. 

ábra a markerek elhelyezkedéséről) mivel az intragenikus markereknél kisebb a marker 

és a betegségért felelős kóroki mutáció között bekövetkező rekombináció esélye. 

Az indirekt elemzések közül először a FVIII gén 18. intronjában található BclI 

polimorfizmus PCR-RFLP vizsgálatát végezzük el, amely egy könnyen kivitelezhető, 

olcsó teszt. További PCR-RFLP tesztek (pl. BglI-, HindIII-PCR-RFLP) bevezetése a 

gyakori kapcsolt öröklődés miatt nem volt célszerű (lásd: Bevezetés, 25. oldal). A 
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mikroszatellita elemzések a PCR-RFLP vizsgálatoknál informatívabbak, hiszen nem 

egy biallélikus markert vizsgálunk, hanem 8-8 különböző allél lehet jelen minden egyes 

X kromoszómán mindkét vizsgált marker esetében. Amennyiben a BclI PCR-RFLP 

vizsgálat nem informatív, a következő lépésben az intragenikus IVS13CA 

mikroszatellitát vizsgáljuk. Ez a mikroszatellita a gén 13. intronjában található 

dinukleotid (CA) ismétlődés. Habár 8 allélikus variációja ismert, az allélok eloszlása 

nem egyenletes, a leggyakoribb allélok frekvenciája 45 illetve 30%. Így csökken annak 

az esélye, hogy a marker heterozigóta, azaz informatív legyen egy konkrét esetben. 

 
  

11. ábra: A vizsgált polimorfizmusok elhelyezkedése a VIII. faktor génjéhez 

viszonyítva.  Rövidítések: C: centromer; T: telomer. Függőleges vonalak: 

exonok. 

Ellentétben a direkt mutáció kimutatással, amely egyértelmű diagnózishoz vezet, 

az indirekt elemzéssel nyerhető információ mindig valószínűség jellegű, hiszen az addig 

egy kromoszómán öröklődő marker és a mutáció rekombináció következtében 

különböző kromoszómára kerülhet. Ez az esély azonban mindkét FVIII génen belüli 

markernél a teljes genomra számított átlagos crossing over (rekombináció) gyakoriságot 

figyelembe véve kevesebb, mint 0,2% (Strahan 1996). Bár a leginformatívabb marker a 

p39CA (a 8 lehetséges alléljából 5 allél frekvenciája 21% és 12% között van, tehát 

egyenletes az eloszlása), mégis ezt a polimorfizmust elemezzük utoljára, mivel a FVIII 

génen kívül, attól 500 kb távolságra helyezkedik el, így a rekombináció valószínűsége a 

marker és a mutáció között nagyobb, bár még mindig kevesebb, mint 0,7%. Az indirekt 

vizsgálatokat addig végezzük, amíg vagy mind a három használatára sor nem kerül, 

vagy legalább két informatív markert nem találunk. 

A szekvencia analízis bevezetésével a vizsgálati stratégia jelentősen módosult (12 

ábra a módosított stratégiáról). A kiindulás nem változott, vagyis első lépesben a 22. 

intron inverzió, majd az 1. intron inverzió vizsgálatokat végezzük el, azonban indirekt 
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módszerek helyett a mindkét inverzióra nézve negatív, súlyos HA által érintett 

családokban a FVIII gén kódoló régiójának szekvencia analízise a következő lépés. A 

középsúlyos és az enyhe HA-családokban alapvetően továbbra is indirekt módszereket 

alkalmazunk, csak abban az esetben végezzük a gén szekvenálását, ha nem tudunk 

informatív markert azonosítani, illetve a család sporadikus, és egyértelmű igény van 

prenatális diagnosztikára. Természetesen a direkt szekvencia analízis nyújtja a 

legmegbízhatóbb eredményt, hiszen a kóroki mutációt tudjuk ezzel a módszerrel 

azonosítani. Egyszerűbb a családtagok vizsgálata is, mivel a betegben már azonosított 

mutáció ismeretében a kérdéses személyek esetében elég célzottan a gén egy kis részén 

a mutáció jelenlétét vizsgálni. A módszer hátránya a nagy idő és munkaigény. Akkor 

igazán hatékony, optimális, ha már az esetleges gyermekvállalás előtt megtaláljuk a 

családban előforduló mutációt, és ennek felhasználásával tudjuk diagnosztizálni a 

családtagok hordozói státuszát, illetve később a magzat genotípusát. Ebből következően, 

ha nagyon sürgősen van szükség carrier-, vagy prenatális diagnosztikára, és a családban 

még nem történt direkt mutáció azonosítás, a gyorsan kivitelezhető indirekt 

módszereket alkalmazzuk. 

 

12. ábra: Laboratóriumunkban jelenleg használt diagnosztikai algoritmus a 

hemofília A hordozó és prenatális diagnosztikájában. Jelmagyarázat: Zöld 

nyíl jelentése: igen, piros nyíl jelentése: nem. 
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A 22. intron inverzió Southern blot módszerrel történő kimutatásának eredményei 
 

A VIII. faktor gén 22. intronjában található egy 9,5 kilobázis (kb) hosszúságú gén, 

melynek funkciója egyelőre ismeretlen. Ezzel a szekvenciával 99,9%-ban homológ 

extragenikus szekvencia azonosítható két példányban (proximális és disztális) a VIII. 

faktor géntől telomerikusan, fordított irányultsággal. Ez az elhelyezkedés eredményezi 

azt, hogy rekombináció következhet be az intragenikus és valamelyik extragenikus 

kópia között, a FVIII génen belüli inverziót hozva létre. 

A homológ régió egy 0,9 kb nagyságú részét alkalmazva szondaként, a 22. intron 

inverzió Southern blot technikával jól kimutatható: az intronikus és a két extragenikus 

homológ régiók normál esetben három jól elkülöníthető fragmentumot mutatnak az 

autoradiogrammon (21,5 kb, 16 kb és 14 kb) (13. ábra a blotról – „N” jelzésű sáv). Ezek 

közül a 21,5 kb fragmentum az intronikus, a 16 kb fragmentum a disztális extragenikus, 

és a 14 kb fragmentum a proximális extragenikus homológ régiónak felel meg (lásd 5. 

ábra a gén szerkezetéről). Disztális inverzió esetén az intronikus és a disztális 

extragenikus homológ régió vesz részt az intrakromoszómális rekombinációban, ennek 

megfelelően az intronikus és a disztális extragenikus fragmentumok mérete módosul (20 

kb, 17,5 kb, 14 kb). (13. ábra a blotról – „I1” jelzésű sáv). Proximális inverzió esetén az 

intronikus és a proximális extragenikus fragmentumok mérete változik, míg a disztális 

homológ régió érintetlen marad (20 kb, 16 kb, 15,5 kb) (13. ábra a blotról – „I2” jelzésű 

sáv). Heterozigóta nők a normál és az inverziós mintázatot együttesen mutatják (13. 

ábra–„C1” sáv disztális, „C2” sáv proximális inverzió hordozó) (Windsor 1994). 

 

 

13. ábra: A FVIII 22. intron inverzió kimutatása Southern blot módszerrel.  

JJeellmmaaggyyaarráázzaatt:: N: normál; I1: 1-es típusú vagy disztális inverzió; I2: 2-es típusú 

vagy proximális inverzió; C1: 1-es típusú inverzió hordozó; C2: 2-es típusú 

inverzió hordozó; kb: kilobázis 
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Eddig 108 súlyos HA által érintett családból 235 személyt, valamint 38 olyan 

beteget vizsgáltunk a 22. inverzió jelenléte szempontjából, akiknek családjából más 

személytől nem érkezett minta laboratóriumunkba. Amennyiben a normáltól eltérő 

mintázatot észleltünk, minden obligát és potenciális hordozót megvizsgáltunk a 

családban. A 108, egymással rokoni kapcsolatban nem álló család és az egyedülálló 

betegek vizsgálata során 75 esetben (51%) találtunk inverziós, illetve a normáltól eltérő 

mintázatot: 51 esetben disztális és 11 esetben proximális inverziót, 4 esetben atípusos 

RFLP mintázatot. A fennmaradó 9 esetben, melyeknél a vizsgálat csak LD-PCR 

módszerrel történt, az inverzió típusát a módszerből adódóan nem tudtuk meghatározni. 

A disztális és a proximális inverzió gyakorisága és egymáshoz viszonyított arányuk 

(82% illetve 18%) megfelelnek az irodalmi adatoknak. 

Ezzel a módszerrel a 108 családból 22 potenciális hordozónál igazoltuk és 37-nél 

kizártuk a hordozói státuszt. A 22 diagnosztizált hordozó mellett további 20 obligát és 

21 sporadikus hordozónál mutattunk ki inverziót. 12 fiú magzat esetén adtunk ki 

prenatális diagnózist inverzió kimutatással. 

 

A 22. intron inverzió kimutatása hosszú PCR módszerrel 

 
Az inverzió kimutatás egy alternatív módszere a Liu és munkatársai által leírt 

hosszú PCR (LD-PCR: long distance-PCR) technika (Liu 1998). A módszer azon 

alapszik, hogy az inverzióban résztvevő két extragenikus kópia környezete hasonló, míg 

az intragenikus kópia környezete ezektől eltérő. Így az extragenikus kópiák és az 

intragenikus kópia a homológ régión kívül eső primer párokkal az elemzés során 

egymástól különböző módon amplifikálható. A primerek távolsága a homológ régió 

szélétől meghatározza a PCR termék méretét. A P és Q primerek a 22. intronban a 

homológ régió (9,5 kb) szélétől 1,2 illetve 1,3 kilobázis távolságra helyezkednek el. 

Ennek megfelelően az általuk amplifikált P-Q PCR termék 12 kb (1,3 kb+9,5 kb+1,2 

kb) lesz. Az A és B primerek az extragenikus homológ régiók szélétől 0,2 illetve 0,3 kb 

távolságra helyezkednek el, az A-B PCR termék 10 kb (0,3 kb+9,5 kb+0,2 kb) (5., 

illetve 14. ábra). 
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14. ábra: A FVIII gén 22. intron inverzió kimutatására szolgáló LD-PCR elve 

A) Az LD-PCR során alkalmazott primerek (P, Q, A és B) és távolságuk a 

homológ régiók szélétől. B) A PCR termékek várható mérete normál 

genotípusúaknál (N), inverzió-pozitív HA-betegeknél (I) és hordozó nőknél (C). 

Jelmagyarázat: FVIII: a VIII. alvadási faktor génje; Kék téglalapok: homológ 

régiók; A1, A2, A3: intronikus, disztális illetve proximális homológ régiók; 

Vízszintes sávozású téglalap: a 22. intron homológ régión kívül eső része; Szürke 

téglalap: az extragenikus homológ régiókon kívül eső rész, amely megegyezik a 

disztális és a proximális homológ régió esetén. P, Q, A, B: hosszú PCR primerek; 

Pontozott vonal: lehetséges töréspont, amely a homológ régión belül bárhol 

elhelyezkedhet. Nyilak: a homológ régió mérete és primerek távolsága a homológ 

régiótól. kb: kilobázis. 

 

Normál esetben a multiplex PCR-ben alkalmazott P, Q, A és B primerekkel egy 12 

és egy 10 kb hosszúságú PCR terméket kapunk (14. ábra a hosszú PCR-ről – „N” 

jelzésű sáv). Inverzió esetén a P a B primerrel és az A a Q primerrel amplifikál egy-egy 

11 kb PCR terméket (P-B: 1,3 kb+9,5 kb+0,2 kb és A-Q: 0,3 kb + 9,5 kb + 1,2 kb), 

valamint az ép extragenikus kópiáról egy 10 kb, A-B PCR termék keletkezik (14. ábra a 

hosszú PCR-ről – „I” jelzésű sáv). Hordozóknál értelemszerűen 12, 11 és 10 kb 

nagyságú PCR termék egyaránt keletkezik (14. ábra a hosszú PCR-ről – „C” jelzésű 

sáv) a LD-PCR technikával. 

Ez a módszer lényegesen gyorsabb, sokkal kevésbé munkaigényes, mint a 

Southern blotton alapuló, ezért –bár ezzel a módszerrel az inverzió típusa (proximális 

vagy disztális) nem állapítható meg –rutinszerűen ezt alkalmazzuk FVIII gén 22. intron 

inverzió kimutatására. 
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Az 1. intron inverzió kimutatása 
 

A FVIII gén 1. intron inverzió kimutatására szolgáló PCR technikát Bagnall és 

munkatársai dolgozták ki (Bagnall 2002). A módszer elve hasonlít a 22. intron inverzió 

kimutatására szolgáló LD-PCR elvéhez, miszerint az intronikus és az extragenikus 

homológ régiók teljes hosszát és a környező szekvenciákat PCR technikával 

amplifikáljuk a homológ régión kívül elhelyezkedő primer párokkal. A kapott PCR 

termékek mérete eltér az ép intra- és extragenikus homológ régiók, illetve az 

inverzióban résztvevő homológ régiók esetén. Az amplifikált régió hossza azonban ez 

esetben nem haladja meg a 2 kilobázist, így a hagyományos PCR technika 

alkalmazható. Az 1. intron inverzió kimutatásakor alkalmazott primerek közül a 9F és a 

9cR primerek amplifikálják az intronikus, az Int1h-2F, illetve az Int1h-2R primerek 

pedig az extragenikus hosszúságú homológ régiót. A mintákat kétféle primer 

kombináció alkalmazásával amplifikáltuk: I. mix: 9F, 9cR és Int1h-2F; valamint II. 

mix: Int1h-2F, Int1h-2R és 9F primerekkel. Ép X kromoszómáról a 9F és a 9cR 

primerek egy 1908 bp-os (az I. mixben), az Int1h-2F és az Int1h-2R primerek (a II. 

mixben) egy 1190 bp-os PCR terméket amplifikálnak. 1. intron inverzió esetén az 

Int1h-2F és a 9cR primerek egy 1321 bp-os (az I. mixben), a 9F és az Int1h-2R 

primerek egy 1776 bp-os (a II. mixben) PCR terméket amplifikálnak. (15. ábra) 

 

 
15. ábra: Az 1. intron inverzió kimutatása PCR technikával. Jelmagyarázat: I.: 

I. mix, II.: II. mix alkalmazása, 1. 100 bp DNA Ladder Plus (Fermentas); 2, 5: 

inverzió pozitív férfi; 3, 6: hordozó nő; 4, 7:inverzió negatív férfi. 
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Az általunk eddig vizsgált 71 22. intron inverzióra nézve negatív, súlyos HA-ban 

szenvedő beteg egyikénél sem találtunk 1. intron inverziót. Feltételezhetően a 22. 

intront inverziót vagy más nagyméretű génátrendeződést hordozó egyének sem 

pozitívak az 1. intron inverzióra. Ezek szerint az 1. intron inverzió gyakorisága 1% alatt 

van Magyarországon a súlyos HA-ban szenvedő betegek között. 

 

A FVIII gén szekvencia analízise 

 

Azokban a súlyos hemofíliás esetekben, ahol nem géninverzió áll a betegség 

hátterében, a gén kódoló régiójának szekvenálásával igyekszünk azonosítani a betegség 

okozó mutációt. Ez különösen nagy jelentőségű sporadikus családokban, vagyis ahol a 

családban csak egy hemofíliás beteg ismert. Ezekben az esetekben ugyanis csak 70-80% 

a valószínűsége annak, hogy a beteg édesanyja hordozó, ezért az indirekt módszerek 

sem adhatnak 99%-os valószínűségi eredményt. Ezen kívül fontos azokban a 

családokban, ahol a polimorf markerek egyike sem informatív, vagy ahol az indirekt 

módszer szempontjából fontos családtag nem elérhető, és a módszer ezért nem 

alkalmazható. 

A VIII faktor gén szekvencia vizsgálatát eddig 24 beteg esetében végeztük el. 

Mivel a génen belül nem található olyan régió, ahol az átlagosnál nagyobb 

valószínűséggel lehetne mutációt megfigyelni, az első exontól kezdve egymás után 

végezzük az exonok szekvenálását. Ha sikerül azonosítani egy mutációt, reverz 

szekvenálással vagy PCR-RFLP módszerrel erősítjük meg az eredményt. Amennyiben 

az azonosított mutáció már szerepel a nemzetközi adatbázisban mint kóroki mutáció, 

nem folytatjuk tovább a gén további exonjainak szekvenálását. Ha olyan nonsense 

mutációt vagy frame shift mutációt sikerült azonosítanunk, ami még nem szerepel az 

irodalomban, a további exonok vizsgálatát szintén nem végezzük el, hiszen ezek a 

típusú mutációk a fehérje szerkezetét olyan jelentős mértékben befolyásolják, hogy az 

biztosan súlyos fenotípust eredményez. Az újonnan azonosított missense mutációk 

esetén a teljes kódoló régió vizsgálatát elvégezzük, hogy kizárjuk esetleges más mutáció 

jelenlétét. A mutáció kóroki jellegét nemzetközi ajánlások alapján (Human Genome 

Variation Society) a következőképpen erősítjük meg: (i) ellenőrizzük a jelenlétét a 

család többi tagjában, és összevetjük a fenotípusos eredményekkel (ii) lehetőség szerint 

vizsgáljuk az érintett aminosav fehérjén belüli szerepét, fontosságát, konzerváltságát 

irodalmi adatokkal összehasonlítva (iii) megvizsgáljuk, előfordulnak-e 100 
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véletlenszerűen kiválasztott X kromoszómán. Ezeket az ellenőrző vizsgálatokat 

igyekszünk PCR-RFLP módszerrel elvégezni. Ha a mutáció nem tűntet el, vagy nem 

hoz létre új hasítási helyet, akkor az alkalmazott amplifikációs primer segítségével 

alakítunk ki egyet (AGRS: Amplification Generated Restriction Site módszer). 

 

Név Érintett 
exon Típus Mutáció kategória

g.207C>A 1 Cys-8STOP nonsense 
g.23179A>C* 2 Lys48Gln missense 
g.23240G>A 2 Trp68STOP nonsense 
g.29731delG 4 Asp163Gdel frameshift 
g.38037G>C 6 Gly244Arg missense 
g.53208A>G 7 His256Arg missense 
g.53286G>A 7 Arg282His missense 
g.56261T>G 8 Trp393Gly missense 
g.56613delC 9 Gly415Cdel frameshift 
g.65727T>C* 11 Leu552Pro missense 
g.74826G>A* 13 Gly619Asp missense 
g.91533delG 14 Val848Gdel frameshift 
g.92570delA 14 Ile1194Adel frameshift 
g.92602T>G 14 Leu1204STOP nonsense 
g.92981delG 14 Arg1330Gdel frameshift 
g.93313insA 14 Asn1441Ains frameshift 
g.93840C>T 14 Gln1617STOP nonsense 

g.118642A>G 18 Asn1922Ser missense 
g.118699G>A 18 Arg1941Gln missense 
g.118781insA 18 Lys1968Ains frameshift 
g.118805C>G 18 Tyr1976STOP nonsense 
g.126490A>T* 22 ag/GT>tg/GT splice site 
g.159612G>A 23 Arg2163His missense 

g.162179del24ins32 25 24del/32ins frameshift 

7. táblázat: A FVIII génben azonosított mutációk Jelmagyarázat: piros színnel 

jelölve az újonnan azonosított mutációk, *-al jelölve azok a mutációk, melyek 

esetében kontroll X kromoszóma vizsgálatok történtek. 

 
A 14. exon kivételt jelent az exonok egymás utáni szekvenálásában. Ennek a 

szakasznak a vizsgálatát csak akkor végezzük el, ha a gén többi régiójában nem tudtunk 

mutációt detektálni. A génnek ez a régiója ugyanis a fehérjének egy olyan részét kódolja 

(B domén), amely az aktív forma kialakulása előtt kihasad a fehérjéből. Természetesen 
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az itt előforduló nonsense és a frameshift mutációk meggátolják a normális méretű VIII. 

faktor képződését, a 14. exon missense mutációinak hatása azonban a fehérjében nem 

biztos, hogy érvényesül. Ezért a relatív mutáció gyakoriság ezen a génszakaszon 

alacsonyabb. 

Eredményeinket a 7. táblázat foglalja össze. Az eddig azonosított mutációk között 

5 nonsense mutációt találtunk, ezek közül 4 még nem szerepelt az irodalomban. 8 

frameshift mutációt sikerült azonosítani, ezek közül 4 volt újonnan azonosított. Ez a két 

mutáció típus egyértelműen csonka fehérjét hoz létre, így ezekben az esetekben nem 

volt szükség a kóroki szerep további bizonyítására. Az egy azonosított új splice site 

mutáció, és a 10 missense között talált 4 új mutáció közül 3 megerősítéséhez PCR-

RFLP vizsgálatokra volt szükség. (A táblázatban csillaggal megjelölt mutációk.) A 244. 

glicin szerinre történő cseréje már szerepelt az adatbázisban, így az argininra történő 

cserét is kóroki mutációnak tekintettük. Egyik esetben sem fordult elő a kérdéses 

mutáció a vizsgált 100 X kromoszóma egyikén sem. (Ezeket az eredményeket és 

módszereket nem részletezem.) Az adatokból az is látható, hogy a gén bármely régiója 

érintett lehet, és az is, hogy a 14. exont is jelentős számú (24 esetünkből 6) mutáció 

érinti, melyek mindegyike csonka fehérje kialakulását eredményezi. 

 

Indirekt marker analízis 
 

A középsúlyos és enyhe hemofília A családok vizsgálata a diagnosztikai 

algoritmusban már említett indirekt marker elemzéseken alapul. Ezen vizsgálatok 

eredményeinek értékelését két kiválasztott család példáján mutatom be. 

 

PCR-RFLP elemzés bemutatása esetismertetés segítségével 
 

A BclI polimorfizmus a FVIII gén 18. intronjában található pontmutáció. Kétféle 

allélje lehetséges, az egyik tartalmazza a BclI restrikciós enzim hasítási helyet, a másik 

nem. A hasítási helyet nem tartalmazó allélról egy 142 bp hosszú PCR termék képződik, 

a BclI-gyel hasítható allélról képződött PCR termék a restrikciós enzimmel történő 

emésztés után 99 és 43 bp hosszúságú fragmentumokat ad. A 43 bp hosszúságú 

fragmentum az agaróz gélen nehezen tehető láthatóvá (gyengén festődik 

etídium-bromiddal, valamint gyorsan kifut a gélből), de a 99 bp-os fragmens 

jelenlétéből következtethetünk a restrikciós hasítóhely jelenlétére. Hemizigóta férfiaknál 

és homozigóta nőknél vagy a 142 bp, vagy a 99 bp (16. ábra II/1, II/2 és I/1 mintázat) 
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hosszúságú fragmentum figyelhető meg, heterozigóta nőknél mindkét allél látható (16. 

ábra I/2 és II/3 mintázat). Ez utóbbi esetben tekinthető a marker informatívnak a 

vizsgált személynél, ha tudjuk, hogy a mutáció melyik allélhoz kapcsolódik. Az indirekt 

módszereknél, így a BclI PCR-RFLP-nél is, a vizsgált személy mellett a beteget és 

minden olyan családtagot is meg kell vizsgálni, akitől a vizsgált személy X 

kromoszómája származhat. A markerek véletlenszerűen kapcsolódnak a mutációhoz, 

ami azt jelenti, hogy az egyik család esetében a nem emésztődő, a másiknál esetleg az 

emésztődő allél lehet kapcsolt a mutációval. 

Az 1. család esetében (16/B ábra) a HA-ban szenvedő férfi lánytestvéreinél kellett 

eldöntenünk, hogy hordozzák-e a betegségért felelős gént. Mindkét lánytestvér a 

közeljövőben gyermeket szeretne vállalni. Mind a lánytestvérek, mind az édesanyjuk 

plazma FVIII aktivitása meghaladta az 50%-os értéket, így a fenotípusos vizsgálatokkal 

a hordozói állapotra nem következtethettünk. A családfa adatok alapján az édesanya 

obligát hordozó (azaz a családjában más HA-ban szenvedő beteg is található – az ábrán 

nincsenek feltüntetve), így a lányai 50-50% eséllyel hordozók, illetve nem hordozók. 

 

 

16. ábra: Családvizsgálat BclI-PCR-RFLP elemzéssel (1. család). A panel: Az 

emésztett PCR termékek agaróz gélelektroforézise után kapott gél képe; B 

panel: Családfa és a hozzá tartozó jelmagyarázat. 

 

A 16/A ábrán látható, hogy a betegség génje ebben a családban a BclI emésztett (99 

bp hosszúságú) alléljával kapcsolt, mert ezt az allélt hordozza a HA-ban szenvedő beteg 

(II/1). Az édesanyja (I/2) heterozigóta, a 142 és 99 bp-os allélt egyaránt hordozza. A 

anya betegséget hordozó X kromoszómáján az emésztett allél (99 bp), az egészséges X 

kromoszómáján az emésztetlen allél (142 bp) található, tehát esetében ez a BclI marker 
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informatívnak tekinthető. Az egészséges édesapa (I/1) szintén az emésztett allélt 

hordozza, de az ő X kromoszómája nem hordozza a betegséget. A II/3 jelzésű lány 

heterozigóta a BclI allélra nézve. Édesapjától csak az emésztett (egészséges) allélt 

örökölhette, édesanyjától tehát az emésztetlen allélt, azaz a szintén egészséges X 

kromoszómát kapta. A molekuláris genetikai vizsgálatok szerint tehát a II/3 lánytestvér 

nem hordozza a HA betegséget. A II/2 jelzésű lány homozigóta a BclI allélra nézve, 

mind az édesapjától, mind az édesanyjától az emésztett allélt kapta. Mivel tudjuk, hogy 

édesanyjánál az emésztett allél hordozza a betegséget, így nála a molekuláris genetikai 

vizsgálattal megállapítottuk, hogy hordozza a betegség génjét. Mivel a II/2 jelzésű lány 

homozigóta a BclI markerra nézve, így ezzel a markerral az esetleges fiúmagzatánál 

nem tudjuk majd eldönteni, hogy a betegséget hordozó X kromoszómát örökölte-e vagy 

sem (azaz a II/2 jelzésű lánynál a BclI marker nem informatív); így a családban további 

indirekt markerek vizsgálatára volt szükség. A rekombináció esélye a BclI marker és az 

ismeretlen FVIII gén mutáció között 0,1% alatt van, így eredményeink mindkét 

leánytestvér esetében 99,9 %-os biztonságúak. 

Más valószínűségi esélyekkel kell azonban számolnunk a sporadikus családokban. 

Amennyiben az édesanyának (I/2) csak egyetlen HA-ban szenvedő fia van, és nincsen a 

családjában más HA-ban szenvedő beteg, úgy 70-80%-os annak a valószínűsége, hogy 

hordozó (Ljung 1999; Haldane 1935; Becker 1996; Rosendaal 1990). Az esetek 20-

30%-ában a mutáció a gametogenezis során keletkezett a női szervezetben, abban az 

egy petesejtben azon az egy X kromoszómán, amelyet továbbörökített beteg fiának. 

Ebből az következik, hogy a sporadikus hordozók 70-80%-ánál a leánygyermekek 50%-

os eséllyel, míg 20-30%-ánál 0%-os eséllyel lesznek hordozók. Ilyen családokban a 

kizáró diagnózist továbbra is 99,9%-os biztonsággal felállíthatjuk, míg ha azt az 

eredményt kapjuk, hogy a sporadikus hordozó lánya a betegséget hordozó X 

kromoszómát örökölte, úgy a leleten fel kell tüntetni, hogy annak a valószínűsége, hogy 

a vizsgált markerünk valóban egy betegséget hordozó X kromoszómán található, csak 

70-80%-os. Sporadikus családokban a kizárólag indirekt markerek alkalmazásával 

diagnosztizált (azaz normál FVIII aktivitású) hordozók az esetek 20-30%-ában tévesen 

tekintendők hordozónak, valamint ezekben a családokban a prenatális vizsgálat során 

kiszűrt beteg fiúgyermekek 20-30%-a feltehetőleg egészségesként jönne a világra. A 

sporadikus családokban a direkt mutáció kimutatás bevezetésével ez a probléma már 

elkerülhető. 
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A mikroszatellita elemzés bemutatása esetismertetés segítségével 

 

A családvizsgálatok tervezése a mikroszatellita elemzések esetében is megegyezik 

a BclI restrikciós polimorfizmusnál leírtakkal. Ezekben az esetekben azonban a 

markerként használt polimorfizmus egy rövid szekvencia szakasz különböző számú 

ismétlődése (pl. di-, tri- vagy tetranukleotid „repeat”-ek). Az ismétlődések eltérő 

számából adódik, hogy az ismétlődések helyét közrefogó primerek által amplifikált 

PCR termékek hossza különbözik. Ezek a kapilláris elektroforézis kiértékelésénél 

különböző csúcsokként jelentkeznek. 

Diagosztikai algoritmusunk szerint, ha a BclI-PCR-RFLP nem informatív, akkor 

először az intragenikus IVS13CA, majd a p39CA mikroszatellita elemzést végezzük el. 

Az IVS13CA mikroszatellita a FVIII gén 13. intronjában található dinukleotid (CA) 

„repeat” (ismétlődés). 8 allélikus variációja ismert, de az allélok eloszlása nem 

egyenletes, a leggyakoribb allélok frekvenciája 45 illetve 30%. A p39CA a FVIII génen 

kívül helyezkedik el, attól mintegy 500 kb távolságra. 8 lehetséges alléljából 5 allél-

frekvenciája 21% és 12% között van. 

A mikroszatellita elemzések eredményeinek kiértékelését nehezíti a „shadow 

bandek” („árnyék csíkok”) jelenléte. Ezek a fluoreszcens festékek és automata 

szekvenátor használatán alapuló vizsgálatokban már csúcsokként jelentkeznek. Ez a 

jelenség azzal magyarázható, hogy a Taq DNS polimeráz a DNS szintézis során a CA-

repeateknél (ismétlődéseknél) gyakran pontatlanul olvassa le a szekvenciát, és 2 vagy 

akár 4 bázispárnyit is kihagyhat. A keletkező PCR termék az eredeti allélnál így 2-4 

bázispárral rövidebb lesz, és a következő ciklusban ez a rövidebb szál is templátként 

szolgál, és észrevehető mennyiségű rövidebb szál keletkezik. Az általunk vizsgált CA-

repeatek esetében a Taq DNS polimeráz szám feletti bázispárokat nem épít be, így az 

eredeti allélnál nagyobb „shadow band” nem látható (Murray 1993). Előfordul olyan 

eset, amikor a leghosszabb allél kisebb csúcsot ad, mint az előtte levő rövidebb allél. Ez 

abból adódik, hogy a kettő illetve a négy bázis eltérést mutató heterozigóták esetében a 

hosszabb allél „shadow bandje” és a rövidebb allél egymásra vetül. A CA-repeatek 

pontos számát, azaz a keletkező PCR termék pontos méretét (bázispárban) nem 

szükséges meghatározni, elegendő, ha az egyes allélokat a családon belül egymáshoz 

viszonyítjuk. Ebben az esetben egy családban a legrövidebb allél kapja az „n” rövidítést, 

míg a többi a megfelelő bázisszámmal nagyobbat („n+2” vagy „n+4”, stb.). A p39CA 
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mikroszatellita kiértékelése megegyezik az IVS13CA kiértékelésével, ezért külön erről 

a markerről családvizsgálatot nem mutatok be. 

A 2. családban (17. ábra) a II/2-vel jelölt lány estében kellett carrier diagnosztikát 

végezni, illetve pozitív diagnózis esetén nála is informatív markert találni. A családban 

csak egy hemofíliás beteg ismert, tehát annak valószínűsége, hogy a beteg édesanyja 

(I/2) hordozó, kb. 80%. Ebben a családban az „n” allél kapcsolt a mutációval, ez derült 

ki a beteg fiú (II/1) vizsgálatából. Az anya esetében mindkét allél ugyanolyan számú 

CA ismétlődést hordozott, („n”) tehát ezzel a markerrel nem tudtuk megkülönböztetni 

az egészséges és a mutációt hordozó X kromoszómáját. Lánya (II/2) esetében hiába volt 

azonosítható tehát az apjától (I/1) örökölt X kromoszóma, („n+4”) nem tudtuk 

egyértelműen kijelenteni, hogy hordozza-e a FVIII gén mutációját. Egy esetleges 

prenatális vizsgálatban csak akkor tudtunk volna egyértelmű diagnózist mondani, ha azt 

látjuk, hogy a magzat a nagyapa (I/1) kromoszómáját örökölte. Ebben az esetben tehát 

szükség volt az extragenikus p39CA repeat vizsgálatára. 

 

 

17. ábra: Családvizsgálat IVS13CA mikroszatellita elemzéssel (2. család). A 

panel: Családfa (a jelmagyarázatot lásd BclI polimorfizmusnál, 16. ábra); B 

panel: A fluoreszcens festékkel jelölt PCR termékek kapilláris elektroforézissel 

történő értékelése. A kék színű csúcsok a különböző számú CA ismétlődésnek 

felelnek meg, („n” az ábra bal oldala felé, „n+4” a jobb oldala felé) a piros 

csúcsok a marker létra DNS fragmentumai. 
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A vizsgált polimorf markerek informativitása a magyar populációban 

 

A BclI marker szempontjából 125 családból 434 személyt vizsgáltunk. Az 

emésztett allél gyakorisága a vizsgált csoportban 70,3%-os volt, az emésztetlené pedig 

29,7%-os. A vizsgált 177 obligát, diagnosztizált és sporadikus hordozó közül 74 (42%) 

bizonyult heterozigótának, azaz a marker ezekben az esetekben volt informatív. Az 

IVS13CA marker szempontjából 60 családból 230 személyt, a p39CA marker 

szempontjából pedig 53 családból 207 személyt vizsgáltunk. A vizsgált 135 hordozó 

közül 82 (61%) esetben volt az IVS13CA marker informatív. A p39CA-repeat 121 

vizsgált hordozó közül 100-nál (82,6%) volt informatív. A magyarországi BclI, az 

IVS13CA és a p39CA polimorfizmusok heterozigótasági arányai (42%, 61% és 82,6%) 

megfelelnek más európai országokból leírt informativitási aránynak (8. táblázat). A 

különböző markerekkel végzett vizsgálatok valamennyi esetben megerősítették 

egymást. Az elemzett családokban a markerek között rekombinációt nem észleltünk. 

Négy olyan családot is találtunk, ahol egyik marker sem bizonyult informatívnak. 

Ezek az összesítések azon súlyos hemofília A családok adatait is tartalmazzák, 

amelyekben a diagnosztikai stratégia fejlődésének köszönhetően később azonosítottuk a 

betegségokozó mutációt is, és a mutáció ismeretében vizsgáltuk a családtagok carrier 

státuszát. Ezen párhuzamos vizsgálatok elvégzésével egy család esetében sikerült 

kimutatni a de novo mutáció kialakulását. A családban csak egy súlyos hemofíliás kisfiú 

volt, a szülők további gyermekeket terveztek. A diagnosztikai algoritmusnak 

megfelelően vizsgáltuk az esetleges intron inverzió jelenlétét, de mindkettőre nézve 

negatív eredményt kaptunk. A családvizsgálat kezdetén még nem állt rendelkezésre a 

direkt szekvencia analízis módszere, de a BclI restrikciós polimorfizmus marker az anya 

esetében informatívnak bizonyult, és felhasználásával a következő gyermeknél 

bizonyítani tudtuk, hogy nem örökölte azt a kromoszómát, amelyet a beteg testvére 

kapott az anyától. Csak a későbbiekben sikeresen azonosított kóroki mutáció 

vizsgálatával derült ki, hogy az anya a mutációt egyik kromoszómáján sem hordozza. 

Legnagyobb valószínűséggel a gametogenezis során jött létre a mutáció egyetlen 

petesejtben, de nem zárható ki természetesen a mozaicizmus sem. A többi család 

esetben nem volt eltérés a kétféle módszerrel kapott eredmények között. 
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A heterozigóták aránya (%)  

Szerző 

 

Vizsgált populáció BclI IVS13CA p39CA 

európai 39   

japán 42   

kínai 33   

maláj 33   

amerikai fekete 31   

ázsiai 43   

maori 44   

Peake 1993 

polinéz 49   

orosz  63  Aseev 1994 

üzbég  34  

Goodeve 1996 olasz  57  

 thai  58  

európai  64  

izraeli  69  

dél-afrikai fekete  82  

dél-afrikai fehér  62  

Goodeve 1998 

összesített  69  

Jarjanazi 1998 török  50  

Lalloz 1994 nemzetközi  91  

Kochhan 1994 német  67  

Windsor 1994 európai  71  

Yip 1994 kínai  54  

Wehnert 1993 európai   84 

Saját adataink magyar 42 61 82,6 

 

8. táblázat: A laboratóriumban vizsgált polimorf markerek (BclI, IVS13CA és 

p39CA) informativitási arányai különböző populációkban. 
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A HB családok molekuláris genetikai vizsgálatának eredményei 
 

A hemofília B-s családok vizsgálati stratégiája is módosult a módszerek és a labor 

lehetőségeinek fejlődésével. Kezdetben a HA-s családokhoz hasonlóan a polimorf 

markerek vizsgálatán alapult a diagnosztika. 

A FIX génben három, a géntől 3’ irányban 8 kb-ra további egy polimorf markert 

vizsgáltunk. A DdeI polimorfizmus az 1. intronban található, egy 50 bp-os szakasz 

jelenlétén vagy hiányán alapul. A PCR-ben alkalmazott primerek ennek megfelelően 

413, illetve 363 bp-os terméket tudnak amplifikálni (Nielsen 1993). A TaqI restrikciós 

hely a 4. intronban található, jelenléte esetén a 332 bp-os PCR termék egy 174 és egy 

158 bp-os termékre hasad (Nielsen 1993). Az XmnI polimorf hely a 3. intronban 

helyezkedik el. A nem emésztődő allélnak a 222 bp-os PCR termék felel meg, az 

emésztődő allél egy 154 és egy 68 bp-os fragmenst eredményez (Bowen 1991). A HhaI 

hasítási hely a géntől 8 kb-ra helyezkedik el. Vizsgálatánál a PCR-ben egy 230 bp-os 

termék képződik, mely a restrikciós hely megléte esetén egy 150 és egy 80 bp-os 

fragmensre hasad (Winship 1989). Carrier diagnosztikában ez a marker több mit 99,9%-

os biztonsággal alkalmazható. 

A polimorf markerek vizsgálatát 10 családnál végeztük el. A vizsgált 20 hordozó 

nő közül egy esetben nem tudtunk prenatális vizsgálat szempontjából informatív 

markert azonosítani. Prenatális vizsgálatot egy esetben végeztünk indirekt módszerrel, 

ebben a HhaI marker bizonyult informatívnak, és a fiú magzat betegségét igazolta. A 

heterozigótasági arányok az egyes markerekre nézve a következők: 73% a HhaI, 36% a 

TaqI, 23% az XmnI, és 21% a DdeI marker esetében. Az adatokból kiderül, hogy a 

magyarországi populációban a HhaI marker a leginformatívabb. 

Mivel a IX-es faktor génjében nincs speciális, gyakori jellemző mutáció, és mérete 

alapján könnyen elvégezhető a direkt mutáció azonosítás, a családok vizsgálatában a 

legbiztosabb módszer a FIX gén kódoló régiójának és az exon-intron határoknak 

szekvencia analízise. A laboratóriumunkba eddig érkezett 27 HB-s család esetében 

minden betegnél elvégeztük ezt a vizsgálatot, illetve négy család esetében obligát 

hordozókat vizsgáltunk, mert a betegtől nem állt rendelkezésre vérminta. Ezzel a 

módszerrel a 27 családból 13 potenciális hordozónál igazoltuk, 11-nél kizártuk a 

hordozói státuszt, és 12 obligát hordozónál azonosítottuk a betegségokozó mutációt. 
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Azokban a családokban, melyekben indirekt és direkt módszerrel egyaránt elvégeztük a 

carrier diagnosztikát, a kétféle módszerrel kapott eredmények minden esetben 

megegyeztek. Három olyan mutációt azonosítottunk, amely több, egymással nem rokon 

családban is előfordult. Az Asp64Val, és az Arg180Trp mutáció kettő-kettő, a Gly60Ser 

négy családban volt kimutatható. A szekvencia analízis vizsgálatok eredményeit a 9. 

táblázat tartalmazza. Két új missense mutációt és egy szabályozó régiót érintő mutációt 

sikerült azonosítanunk. Ez utóbbi egy olyan nukleotidot érint, aminek más nukleotidra 

történő cseréjét már azonosították kóroki mutációként, (Ketterling 1995) ezért ebben az 

esetben nem volt szükség az X-kromoszómák vizsgálatára. 
 

Betegség 
típusa Név Érintett 

exon Típus Mutáció 
kategória 

súlyos g.-23C>A promóter Szabályozó régiót 
érintő mutáció promóter 

középsúlyos g.-6G>A promóter Szabályozó régiót 
érintő mutáció promóter 

középsúlyos g.112G>A 1 Cys-19Tyr missense 
súlyos g.6425A>C 2 Glu17Ala missense 
súlyos g.6492_6495del4 2. intron Splice site mutáció splice site 
enyhe g.10430G>A 4 Gly60Ser missense 

középsúlyos g.10443A>T* 4 Asp64Val missense 
súlyos g.17668G>C 4. intron Splice site mutáció splice site 

nincs adat g.17696G>C* 5 Arg94Thr missense 
súlyos g.17761C>T 5 Arg116Stop nonsense 
súlyos g.20360T>G 5. intron Splice site mutáció splice site 
súlyos g.20493C>T 6 Gln173Stop nonsense 
súlyos g.20518C>T 6 Arg180Trp missense 
súlyos g.20564A>G 6 Gln195Arg missense 

középsúlyos g.30106C>T 7 Thr218Ile missense 
súlyos g.30863C>T 8 Arg248Stop nonsense 

nincs adat g.31008C>T 8 Thr296Met missense 
súlyos g.31118C>T 8 Arg333Stop nonsense 
súlyos g.31133C>T 8 Arg338Stop nonsense 
enyhe g.31167T>A 8 Phe349Tyr missense 
súlyos g.31170G>A 8 Cys350Tyr missense 
súlyos g.31202T>C 8 Cys361Arg missense 

 

9. táblázat: A FIX génben azonosított mutációk Jelmagyarázat: piros színnel 

jelölve az újonnan azonosított mutációk. *-al a PCR-RFLP-vel 100 X 

kromoszóma vizsgálatával igazolt kóroki mutáció. 
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GJB2 gén két gyakori pontmutációjának allélfrekvencia értékei 
 

A GJB2 gén kaukázusi, illetve Askenázi populációban gyakori pontmutációinak 

(c.35delG és a c.167delT) allélfrekvencia értékeit PCR-RFLP módszerrel határoztuk 

meg. Ezek eredményei a 18. ábrán láthatóak. 

A c.35delG mutáció esetében a PCR termék mérete 89 bp, (18/A. ábra 2. minta), 

amit az EcoRII enzim normál genotípus esetén egy 60 és egy 29 bp-os fragmensre hasít. 

(18/A ábra 3. minta) A mutáció jelenlétekor a hasítóhely eltűnik, így homozigóta 

mutáns esetben csak egy 89 bp-os fragmens látható, (18/A ábra 5. minta), heterozigóta 

genotípusnál pedig látható egy 89, 60, és 29 bp-os termék is. (18/A ábra 4. minta) Egyes 

mintáknál a primer dimerek által képzett csík is látható a gélen, de ez a kiértékelést nem 

zavarja. 

A c.167delT mutáció esetében a PCR termék mérete 272 bp. (18/B. ábra 2. minta) 

Ez két PstI restrikciós helyet tartalmaz, így homozigóta normál genotípus esetén 112, 

91, és 69 bp-os termékek képződnek a hasítás után (18/B ábra 3. minta). Mivel a 

mutáció jelenlétekor az egyik hasítóhely eltűnik, a fragmensméretek 181 és 91 bp-ra 

módosulnak homozigóta mutáns genotípus esetén, (18/B ábra 5. minta), és 181, 112, 91, 

és 69-re heterozigóta esetben (18/B ábra 4. minta). 

A PCR-RFLP vizsgálat alapján heterozigóta és homozigóta mintáknál a c.167delT 

mutáció esetében az eredményeket szekvencia analízissel is megerősítettük. 

 

18. ábra: A GJB2 gén pontmutációinak PCR-RFLP-t követő gélelektroforézis 

képe. A; c.35delG, B; c.167delT mutáció. Mindkét panelen: 1: méret marker 

adatok bp-ban, 2: emésztetlen PCR termék, 3: homozigóta normál, 4: 

heterozigóta, 5: homozigóta mutáns genotípus eredménye. p.d.: primer dimer,  
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346 roma és 186 Askenázi származású, egymással nem rokon személy esetében 

történt mutáció vizsgálat. Összehasonlításul magyarországi kontroll kaukázusi 

populációként 163 egészséges, véletlenszerűen kiválasztott első véradóból álló 

csoportot vizsgáltunk. A véradók között két c35delG heterozigóta személyt találtunk, 

ami 0,6%-os allél frekvenciának felel meg. A roma csoportban három heterozigóta 

személyt detektáltuk, ez 0,4%-os allél frekvenciát jelent. Az Askenázi populációban 

nem találtunk c.35delG mutációt hordozó személyt. 

Mindhárom csoportban megvizsgáltuk a c.167delT mutáció allélfrekvenciáját. 

Az Askenázi csoportban 7 heterozigóta és egy homozigóta egyént detektáltunk, ami 

2,4% (CI 0,8-4,0%)-os allélfrekvenciának felel meg. A roma és a kaukázusi kontroll 

csoportban nem találtunk c.167delT mutációt hordozó személyt. Az Askenázi 

csoportban és a kontroll csoportban kapott értékek szignifikánsan különböznek a 

c.167delT mutáció esetén, csakúgy, mint a c.35delG és c.167delT allélfrekvencia 

értékek az Askenázi populációban. Eredményeinket a 10. táblázat foglalja össze. 

 

c.35delG mutáció c.167delT mutáció 
Vizsgált 
populáció 

szemé-
lyek 
száma 

Hetero-
zigóták 
száma 

Homo-
zigóták 
száma 

Allél 
frekvencia 
(95% CI) 

Hetero-
zigóták 
száma 

Homo-
zigóták 
száma 

Allél 
frekvencia 
(95% CI) 

magyar 163 2 0 0.6 
(0-1.5) 0 0 0 

roma 346 3 0 0.4 
(0-0.9) 0 0 0 

Askenázi 186 0 0 0 7 1 2.4* 
(0.8-4.0)

10. táblázat: A c.35delG és a c.167delT mutációk allélfrekvencia értékei a vizsgált 

populációkban. A szignifikáns eltérést a * jelöli 

 

A magyarországi átlag kaukázusi populációban kapott 0,6% allélfrekvencia a 

c.35delG mutáció esetében (1:80 hordozógyakoriság) hasonló más közép-Európai 

populációk eredményeihez (11. táblázat). 
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Eredmények megbeszélése 
 

A HJV gén molekuláris genetikai vizsgálatából adódó következtetések 
 

A kapott eredmények összhangban vannak a JH autoszomális recesszív 

öröklésmenetével, amennyiben csak homozigóta státusz esetén alakul ki a betegség, 

heterozigóta státusz esetén tünetmentes hordozói állapot áll fenn. A heterozigóta státusz 

detektálásával megnyugtató diagnózist tudtunk adni a beteg két testvérének, az ő 

esetükben nem kell tartani a JH megnyilvánulásától. Az eredményekből jól látszódik, 

hogy a harmadik testvér vizsgálatát (vasparaméterek és molekuláris genetika egyaránt) 

célszerű lenne minél hamarabb elvégezni, hiszen ha esetleg homozigóta mutáns 

genotípus igazolódik, van lehetőség a felhalmozódott vas mennyiségének 

csökkentésére, és ezzel a súlyos fenotípus kialakulásának megelőzésére. 

A különleges, várhatóan szélsőségesen ritka heterozigóta mutáció előfordulása a 

kis erdélyi faluból származó mindkét szülőnél felveti az esetleges távoli vérrokonság 

lehetőségét. Ebből a meggondolásból érdekes lenne további, célzott genetikai 

vizsgálatok elvégzése a szűkebb földrajzi régióban élő csoportnál, az esetleges további 

HJV G66X mutáció-hordozó személyek azonosítása céljából. 

Az általunk újonnan leírt G66X mutáció a közlés időpontjában rendelkezésre álló 

ismeretek szerint a legközelebb helyezkedett el a gén 5’ végéhez, azaz a fehérje átíródás 

kezdetét jelző ATG-kodonhoz. Az egy bázist érintő csere a HJV gén 3. exonjában 

található, az alternatív, rövidebb fehérjelánc-kezdő aminosavat kódoló triplettől 5’ 

irányban, azaz a gén kezdete felé. A homozigóta mutáns betegnél a 3’ irányban eltérést 

nem tartalmazó génszakaszról elméletileg keletkezhet bármelyik, Papanikolau és mtsai 

(2004) által feltételezett alternatív, kisebb méretű fehérjelánc (lásd 2. ábra 10. oldal), 

csak a teljes, 426 aminosav nagyságú fehérje keletkezése gátolt. 

Ezeket a körülményeket figyelembe véve megállapítható, hogy ha keletkeznek is 

kisebb méretű fehérjeláncok a leírt alternatív mRNS változatokról, azok nem képesek a 

HJV fehérje eredeti funkcióját ellátni. Összefoglalva, egy ritka, kiemelkedő súlyosságú 

kórképben, a JH-ban elhunyt betegnél egy új mutációt fedeztünk fel a HJV génben, 
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amely különleges elhelyezkedése miatt új információt szolgáltat a feltételezett alternatív 

fehérje termékek lehetséges szerepére vonatkozóan. 

 

Hemofíliás családok vizsgálatából adódó következtetések 
 

Az egymást kiegészítő módszerek felhasználásával kapott eredményekből látható, 

hogy a genetikai diagnosztikai algoritmus sikeresen alkalmazható hemofília A és B 

beteg- és családvizsgálatokban magyarországi családok vizsgálata esetén. 

Diagnosztikai stratégiánkkal (a direkt és az indirekt módszerek kombinációjával) 

167 HA család molekuláris genetikai vizsgálata során 83 potenciálisan hordozó nőnél 

kizártuk a hordozói státusz lehetőségét, és 46 nőnél megerősítettük a hordozói státuszt 

(diagnosztizált hordozók). 188 (46 diagnosztizált, 91 családfaadatok alapján obligát és 

51 sporadikus) hordozó esetében azonosítottuk a FVIII mutáció jelenlétét vagy találtunk 

legalább egy informatív markert, amellyel terhesség esetén prenatális diagnosztika 

végezhető, illetve az idősebb hordozók leányainál eldönthető, hogy hordozzák-e a 

betegségért felelős X kromoszómát. 

Prenatális diagnosztikát csak fiú magzatok esetén végeztünk. A programunk során 

vizsgált 42 magzatból 26 volt fiú. A fiú magzatok közül molekuláris genetikai 

vizsgálattal 19 bizonyult egészségesnek és 7 betegnek. Egy esetben a hemofília A-ban 

szenvedő beteg nem volt vizsgálható, és az obligát hordozó leányánál nem lehetett 

megállapítani, hogy melyik X kromoszóma hordozza a betegséget, így fiú magzatánál 

prenatális diagnózist nem tudtunk adni. A molekuláris genetikai vizsgálattal 

egészségesnek talált, utólagosan információt szolgáltató négy esetben a betegségmentes 

állapot fenotípusos vizsgálattal is igazolást nyert. Egy esetben az édesanya a prenatális 

genetikai vizsgálattal előre jelzett betegség ellenére megtartotta a fiúmagzatot, akinél 

születése után HA kórképe fenotípusos vizsgálattal is igazolódott. 

A beállított módszerek lehetővé teszik, hogy egy korábban nem vizsgált család 

esetében is (prenatális vizsgálat igénye esetén) néhány héten belül eredményt adjunk. A 

három polimorf marker (BclI, IVS13CA, p39CA) elméletileg kiszámított kombinált 

informativitási aránya 95,9% (=1-[1-0,42]x[1-0,61x[1-0,82]), tehát egymást követő 

alkalmazásuk egy megbízható, gyors és költségkímélő kivizsgálási algoritmust jelent 

hordozó és prenatális diagnosztikában a középsúlyos és enyhe HA családok esetében, 

ahol rutinszerűen nem végezzük a FVIII gén szekvenálását, illetve azokban a súlyos HA 

családokban, ahol sürgősen szükség van carrier-, vagy prenatális diagnosztikára. 
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167 HA család vizsgálata során az indirekt módszerek alkalmazásának számos 

hátrányával szembesültünk, amelyeket csak a direkt mutáció azonosítás bevezetésével 

tudtunk elkerülni. A FVIII gén direkt szekvencia analízisével azokban a családokban is 

el tudjuk végezni a szükséges carrier és prenatális vizsgálatokat, melyekben a polimorf 

markerek vizsgálatával nem kaptunk egyértelmű eredményeket. A 108 súlyos HA 

családból eddig 82 családban végeztünk direkt mutáció kimutatással (intron inverzió 

vizsgálat, és szekvencia analízis) carrier-, és prenatális diagnosztikát. 

A FVIII esetében a szekvencia analízissel azonosított mutációk 58%-a még nem 

szerepelt az irodalomban, míg a FIX génben 27 esetből összesen háromnál találtunk 

addig még ismeretlen mutációt. A FIX gén szekvencia analízise már régóta zajlik más 

kutató és diagnosztikai laboratóriumokban. Nem meglepő tehát, hogy a HA 

eredményekkel összehasonlítva jóval kisebb az általunk újonnan azonosított mutációk 

aránya. Az azonosított mutáció típusok (nukleotid csere, ins/del, splice) aránya 

megegyezik-e a HGMD adataival. Az egyik családban azonosított de novo mutáció 

példája szintén a direkt mutáció kimutatás jelentőségét igazolja. Az azonosított új 

mutációk tovább bővítik ismereteinket a fehérje működését illetően. 

A súlyos hemofília ideális kórkép génterápiás kezelésre, hiszen a faktor aktivitás 

akár 1-2%-os emelése is elegendő a spontán vérzések kiküszöbölésére és a rendszeres 

szubsztitúció kiváltására. Jelenleg a génterápia humán alkalmazása kísérleti fázisban 

van, nagymértékű és tartós faktorszint emelkedést jelenleg még nem sikerült elérni 

(Gan, 2006; Ponder 2006). A mutáció vizsgálatok eredményei segíthetnek a hatékony 

módszer kifejlesztésében 

GJB2 gén mutációinak populációs vizsgálatából adódó következtetések 
 

A magyarországi átlag kaukázusi populációban kapott 0,6% allélfrekvencia a 

c.35delG mutáció esetében (1:80 hordozógyakoriság) hasonló más vizsgálatok közép-

Európai populációkra vonatkozó eredményeihez. A c.167delT mutáció esetében az 

általunk vizsgált Askenázi csoportra vonatkozó 2,4%-os allélfrekvencia érték egyezik 

más, hasonló eredetű csoportok eredményeivel. Az általunk vizsgált csoportban nem 

volt c.35delG hordozó, ami szintén alátámasztja azt az elméletet, hogy a mutáció egy 

helyen alakult ki, és onnan terjedt el a környező területekre (11. táblázat). 
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Populáció Mutáció Eset-
szám 

Allél-
frekvencia 

(%) 

Referen- 
cia 

Palesztinai 400 0,13 Shahin 2002 
Askenázi (USA) 546 2,01 Morell 1998 

Askenázi (Izraeli) 467 1,50 Sobe 1999 
Askenázi (USA) 1012 1,98 Dong 2001 

Askenázi (Izraeli) 268 3,73 Lerer 2000 
Askenázi (Magyar) 

c.167delT 

186 2,4 Bors 2004 
Kaukázusi (Ausztria) 1212 0,45 Janecke 2001 

Kaukázusi (Törökország) 674 0,89 Tekin 2001 
Kaukázusi (Ausztrália) 1000 0,50 Dahl 2001 

Kaukázusi 
(Lengyelország) 551 0,36 Lucotte 2001 

Kaukázusi  
(Csehország) 195 1,03 Lucotte 2001 

Kaukázusi 
(Magyarország) 52 4,81 Toth 2001 

Kaukázusi 
(Magyarország) 163 0,6 Bors 2004 

Roma  
(Magyarország) 346 0,4 Bors 2004 

Askenázi 
(Magyarország) 

c.35delG 

186 0 Bors 2004 

 

11. táblázat: A c.35delG és a c.167delT mutációk vizsgálata esetében kapott 

allélfrekvencia értékek összehasonlítása nemzetközi adatokkal. 

 

Populációgenetikai vizsgálatokból arra lehetett következtetni, hogy a roma 

populáció különbözik más európai populációktól. Az elképzelések szerint a romák 

Indiából vándoroltak nyugat felé, és a 10-11. században értek el az akkori bizánci 

birodalom területére. A közép és nyugat európai betelepedésük a 15. században 

fejeződött be (Gresham 2001). Mi vizsgáltuk először roma populációban a c.35delG 

mutáció előfordulását. 0,4%-os allélfrekvencia értéket tapasztaltunk a vizsgált 

egészséges roma csoportban, ami nagyon hasonló a kontroll csoport eredményéhez. A 

c.35delG mutáció rendkívül ritka az ázsiai populációkban (Ohtsuka 2003; Liu 2002; 

Wang 2002). Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy az egyező 

allélfrekvencia érték a populációk vándorlása során illetve a letelepedés után történt 

keveredéséből adódik. 

Veleszületett süketség minden ezredik gyermek esetében fordul elő, és az esetek 

felében genetikai érintettség figyelhető meg. Az öröklődő süketség 70%-a nem 
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szindrómás forma, és ezek hátterében eddig 39 gén érintettségét mutatták ki. Klinikai és 

hallásvizsgálati tesztek a fenotípusos egyezőségek miatt nem teszik lehetővé a szerzett 

és örökletes formák pontos elkülönítését. Az általunk alkalmazott, illetve a c.167delT 

mutáció esetében újonnan bevezetett molekuláris genetikai módszerek segítséget 

jelenthetnek a klinikumban dolgozóknak a pontos diagnózis felállításában. 

Eredményeink, melyek a GJB2 gén Európában leggyakoribb két mutációjának 

allélfrekvencia értékeire vonatkoznak, megerősítik, hogy Magyarországon is a c.35delG 

mutáció vizsgálatát érdemes először elvégezni a beteg, és családtagjai esetében 

örökletes süketség gyanúja esetén. A mutáció kimutatása azért is nagy jelentőségű, mert 

a mutáció pozitív betegek esetében hallókészülék alkalmazása hatékonyabb segítséget 

jelent (Green 2002). 

 

A dolgozatomban szereplő négy monogénes betegség molekuláris genetikai 

vizsgálatainak bemutatott eredményei jól mutatják, hogy a kóroki mutáció azonosítása 

egyértelművé teheti a klinikus számára a betegség diagnózisát. Az időben azonosított 

mutáció, és így a pontos diagnózis ismeretében meg lehet előzni a súlyos fenotípus 

kialakulását. A beteg családtagjainak vizsgálatával megnyugtató információt lehet adni 

arra nézve, hogy az illetőnek nem kell tartania beteg családtagjához hasonló tünetek 

jelentkezésétől (heterozigóta vagy homozigóta normál genotípus esetén). 

Az X-kromoszómához kapcsolt öröklődésű betegségek esetében a molekuláris 

genetikai eredmények segítenek a hordozói státusz azonosításában a tünetmentes női 

családtagok esetében, vagy kizárhatják a hordozóságot. A molekuláris genetikai 

vizsgálatok lehetőséget adnak arra, hogy prenatális vizsgálattal azonosítható legyen a 

magzat genotípusa, és így megszülethessenek azok a gyermekek, akiket a betegség 

magas kockázata miatt korábban a szülők nem vállaltak. 

Egy mutáció vizsgálata információt szolgáltathat egy-egy populáció 

kialakulásának, vándorlásának vizsgálataihoz, de még nagyobb jelentőségű a gyakori 

betegségek pontos, gyors, hatékony diagnosztizálásában. 
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Az eredmények összefoglalása 
 
Juvenilis hemokromatózis esetében: 
 
1. Egy ritka, kiemelkedő súlyosságú kórképben, a juvenilis hemokromatózisban 

elhunyt betegnél molekuláris genetikai vizsgálattal tettük egyértelművé a fenotípus 

alapján valószínűsíthető diagnózist. 

 

2. A hemojuvelin génben egy új mutációt (g.2100G>T; c.196G>T; p.G66X) fedeztünk 

fel, ami a fehérjelánc 66. glicin aminosavának stop kodonra való cserélődéséhez 

vezet, és különleges elhelyezkedése arra enged következtetni, hogy a feltételezett 

alternatív fehérje termékeknek nincs nagy szerepük a vasanyagcserében. Az 

eredmény megerősítését egy célzottan erre az esetre tervezett PCR-RFLP 

módszerrel is elvégeztük. 

 

3. Az azonosított új mutáció detektálásával heterozigóta státuszt diagnosztizáltunk a 

beteg két testvérénél, így az ő esetükben nem kell tartani a betegség 

megnyilvánulásától. 

 

Hemofília A és B esetében: 
 
4. Direkt mutációkimutatáson (FVIII gén 22. és 1. inverzió kimutatása, illetve a FVIII 

és FIX gének szekvencia analízise) és polimorf markerek [IVS18 BclI-PCR-RFLP, 

IVS13CA és extragenikus p39CA kombinációja a FVIII gén, HhaI, a TaqI, az XmnI, 

és DdeI markerek kombinációja a FIX gén esetében] vizsgálatán alapuló összetett 

vizsgálati algoritmust dolgoztunk ki, mely megbízható és költségkímélő eljárás a 

magyarországi hemofíliás családok carrier és prenatális diagnosztikájában. 

 
5. Az indirekt marker elemzések során meghatároztuk a vizsgált polimorf markerek 

heterozigótasági arányát a hazai populációban (FVIII gén esetében: IVS18 PCR-

BclI-RFLP: 42%, IVS13CA: 61%; p39CA: 82%, FIX gén RFLP markerei esetében: 

HhaI 73%, TaqI 36%, XmnI 23%, DdeI 21%). Megállapítottuk, hogy hemofília A 

esetében a vizsgált markerek nem öröklődnek kapcsoltan a magyar populációban. 
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Eredmények összefoglalása 

6. A 24 súlyos HA-s család vizsgálata során 14 eddig még nem azonosított mutációt (4 

missense, 4 nonsense, 5 kis méretű deléció és inzerció, egy splice-site mutáció) 

találtunk. Az általunk eddig azonosított mutáció típusok (nukleotid csere, ins/del, 

splice) aránya megegyezik a Human Gene Mutation Database adataival. A mutáció 

kóroki jellegét nemzetközi ajánlások alapján (Human Genome Variation Society) 

igazoltuk. 

 
7. A fenti direkt és indirekt módszerekkel jelentős számú hordozó és prenatális 

vizsgálat történt: hemofília A-s családok vizsgálata során 83 potenciálisan hordozó 

nőnél kizártuk, 46 nőnél megerősítettük a hordozói státuszt; 188 hordozó esetében 

azonosítottuk a FVIII géninverzió jelenlétét vagy találtunk legalább egy informatív 

markert; 26 fiú magzatnál történt prenatális vizsgálat. 

 

8. 27 hemofília B-s családban végeztünk carrier, és prenatális diagnosztikát, 

elsősorban a FIX gén szekvencia analízisével. A vizsgálatok során három új 

mutációt azonosítottunk. 

 

Öröklődő nem szindrómás süketség esetében: 
 
9. A magyarországi átlag kaukázusi populációban kapott 0,6% allélfrekvencia a 

c.35delG mutáció esetében (1:80 hordozógyakoriság) hasonló más vizsgálatok 

közép-Európai populációkra vonatkozó eredményeihez. A c.167delT mutáció 

esetében az általunk vizsgált Askenázi csoportra vonatkozó 2,4%-os allélfrekvencia 

érték egyezik más, hasonló eredetű csoportok eredményeivel. 

 
10. Mi vizsgáltuk először roma populációban a c.35delG mutáció előfordulását. 0,4%-os 

allélfrekvencia értéket tapasztaltunk a vizsgált egészséges roma csoportban, ami 

nem különbözik szignifikáns mértékben az átlag kontroll kaukázusi csoport 

eredményétől. 

 
11. Eredményeinkkel igazoltuk, hogy Magyarországon is a c.35delG mutáció 

vizsgálatát érdemes először elvégezni a beteg, és családtagjai esetében örökletes 

süketség gyanúja esetén. Az általunk alkalmazott, illetve a c.167delT mutáció 

esetében újonnan bevezetett molekuláris genetikai módszerek segítséget 

jelenthetnek a klinikumban dolgozóknak a pontos diagnózis felállításában. 
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Függelék 
 
A vizsgálatok során alkalmazott oligonukleotidok szekvenciája és a keletkezett PCR 
termékeke mérete bázispárban (bp), illetve kilobázisban (kb) 
 
A HJV gén szekvencia analízise során, illetve a G66X mutáció megerősítéséhez 
alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

JH-Ex1F TCACACAAGCTGGAATTGGA 500 
JH-Ex1R GAGACATCCAAGTAGGTGTTTGTAA  
JH-Ex4cF ATCGTCGGGGAGCTATAACC 649 
JH-Ex4cR TGCTTTCAGCTCTTGCCTCT  
JH-Ex4dF GGGGCTCTTCACCAATTTTT 743 
JH-Ex4dR TACTTCCGAGCCCTCTTTCA  
 
A FVIII gén 22. intron inverzió kimutatására szolgáló LD-PCR-ben alkalmazott 
oligonukleotidok: 
 

Primer 
neve 5' szekvencia 

PCR 
termék 

mérete (kb)
P GCCCTGCCTGTCCATTACACTGATGACATTATGCTGAC 12 
Q GGCCCTACAACCATTCTGCCTTTCACTTTCAGTGCAATA  
A CACAAGGGGGAAGAGTGTGAGGGTGTGGGATAAGAA 10 
B CCCCAAACTATAACCAGCACCTTGAACTTACCCTCT  
 
A FVIII gén 1. intron inverzió kimutatására szolgáló oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

9F GTTGTTGGGAATGGTTACGG 1908 
9cR CTAGCTTGAGCTCCCTGTGG  
Int1h-2F GGCAGGGATCTTGTTGGTAAA 1190 
Int1h-2R TGGGTGATATAAGCTGCTGAGCTA  
 
A FVIII gén BclI polimorfizmusának vizsgálatában alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

BclI/1 TAAAAGCTTTAAATGGTCTAGGC 142 
BclI/2 TTCGAATTCTGAAATTATCTTGTTC  
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Függelék 

 
A FVIII gén IVS13CA repeat vizsgálatában alkalmazott oligonukleotidok 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

IVS13-1A (6FAM)-TGCATCACTGTACATATGTATCTT 133-149 
IVS13-2A CCAAATTACATATGAATAAGCC  
 
A FVIII gén p39CA repeat mikroszatellita vizsgálatában alkalmazott oligonukleotidok 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

P39/1 (HEX)-AGCACATGGTATAATGAACCTCCACG 152-166 
P39/2 CAGTGTGAGTAGCATGCTAGCATTTG  
 
A FIX gén polimorfizmusainak vizsgálatában alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

DdeI/l CCTTATGGGACCACTGTCGT 413, 363 
DdeI/2 AGCTACATCTACCTAGTCTG  
TaqI/1 GCTATCAACATAGGTGAAAGTCAATTAAG 332 
TaqI/2 GTGCGTTTCTCAATCACAGTACCAGTAAT  
XmnI/l AATCAGAGACTGCTGATTGACTT 222 
XmnI/2 GAAACAGCCAGATAAAGCCTCCA  
HhaI/l ACAGGCACCTGCCATCACTT 230 
HhaI/2 AGATTTCAAGCTACCAACAT  
 
A GJB2J gén két pontmutációjának kimutatása során alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

Cx26-EcoRII GCTGGTGGAGTGTTTGTTCACACCCGC 89 
Cx26-P1 TCTTTTCCAGAGCAAACCGC  
Cx26f1 TTGGAAAGATCTGGCTCACC 272 
Cx26r1 CTCCCCCTTGATGAACTTCC  
 
A FVIII gén szekvencia analízise során alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

F8-1F GGCTGCTTCCCACTGATAAAAAG 454 
F8-1R TCACAACCATCCTAACCCGATG  
F8-2F TCGGTTTAATGGATGTTAGGG 363 
F8-2R GCTGCACTTTTTAACTGCAACC  
F8-3F CATGCTTCTCCACTGTGACC 316 
F8-3R CCTTAAAAGAGTTGTAACGCCAC  
F8-4F TACAGTGGATATAGAAAGGACAATTTT 366 
F8-4R AAAAGCCTCTTTCAGGTGAAG  
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Függelék 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

F8-5F ACTGTCTCCTCCTAGTGACAATTTCC 264 
F8-5R CCCCATCTCCTTCATTCCTGAAC  
F8-6F TTTGAGAGGATAAGTGCTGTGTGC 332 
F8-6R CAGAACTCTGGTGCTGAATTTGG  
F8-7F TCAGATTCTCTACTTCATAGCCATAGGT 432 
F8-7R CACTGGAAGCTGGAAACTAGG  
F8-8F GAAACATGAGCCAATTCAATCTC 430 
F8-8R CTGGTAAGAACTTTTTGAGTATGGG   
F8-9F GCTGTTTTAGAGTTGGATTTGAGC 346 
F8-9R TGTCCATTGGAGACAAGGC  
F8-10F GTCCTGGAACCAATCCTCC 417 
F8-10R ACTTTAGACTGGAGCTTGAGGTC  
F8-11F TGCGACTTTAGCTTCCACTTG 434 
F8-11R TGCAAACCATTATATTTTCTTCAG   
F8-12F TGCCATCGCTTTCATCATAG 332 
F8-12R GCACATACAATTCATTCATTATCTGGAC  
F8-13F TCATGACAATCACAATCCAAAATA 365 
F8-13R CATGTGAGCTAGTGGGCAAAAGA   
F8-14aF GGGAATGGGAGAGAACCTCTAAC 458 
F8-14aR GGCTTCTTGGAGATCAGATAAGG   
F8-14bF TGGTTTGCACACAGAACACCTATG 423 
F8-14bR ATGAACTGGCATACTTGGGGGTC   
F8-14cF AGCAACAGAGTTGAAGAAACTTG 352 
F8-14cR CAACAAAGCAGGTCCATGAG   
F8-14dF AGGACCCCCAAGTATGCCAG 470 
F8-14dR GCCTCAAAGCTGTAGCATTTTTGTCC   
F8-14eF TGAGAATAGTCCATCAGTCTGGC 460 
F8-14eR AAATAGGTTTCTGCTGCTTGG   
F8-14fF TGTGGAAGGTCAGAATTTCTTG 443 
F8-14fR TGGTTTGATTTCCCAAGCC   
F8-14gF CACTAGGCAAAATGTAGAAGGTTC 448 
F8-14gR GATGCTATGACTCCTCGTAAGG   
F8-14hF AACATGAAACATTTGACCCCG 460 
F8-14hR GAAGCAATTCAACTTTGCCAG   
F8-14iF GATCAAAGAGAGGTTGGCTCC 464 
F8-14iR GCATGATTGCTTTCACAAGCG   
F8-14jF CAACAGAAAGCTCTGCAAAGAC 339 
F8-14jR CAATTTCCTCTTGATCTGACTGAAG   
F8-14kF CTGGGCAAAGCAAGGTAGGACTG 432 
F8-14kR AAACCTCTCTTCTCTCTATCTCACC   
F8-15F CTATGCAAAATGCTTCTCAGG  333 
F8-15R TGGGAATACATTATAGTCAGCAAG  
F8-16F CCATCTTCTGTACCACTTCTTCC 459 
F8-16R GCTTCTTATTGCACGTAGGATAAATATC   
F8-17F CACTCTGGTTCATAGGTGAGAGAGC 372 
F8-17R TGTTCAAGTCCCTGGATCAAGTCTC  
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Függelék 

Primer neve 5' szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

F8-18F CAGTTTTTTTGGTGGAGTGGAGAG 341 
F8-18R TTGTGTTCCCAGTGCCTAGACC  
F8-19F CGCATAAACCAATGTATCTCATGCTC 281 
F8-19R TCCTGACACAAGCAACCATTCC  
F8-20F GACGTTCTCCCATTTTCATTG 243 
F8-20R GGATTCATTATCTGAGATTCTCCACCAG  
F8-21F ATAAAATGGACAACAAGGATAAGC 405 
F8-21R TGTACAAATCATTAAGGCATTCTG   
F8-22F ACTTGCACACCTAAGGTAATGATG 379 
F8-22R TTTGTGGAAGCTAAGAGTGTTTGT   
F8-23F TGTTGAGAAACGCACAAAGC 315 
F8-23R CTAGAACAGTTAGTCACCCTACCC  
F8-24F GCTCAGTATAACTGAGGCTG 352 
F8-24R CCCATAACCAAACTTCCTTGACAC  
F8-25F AGTGCTGTGGTATGGTTAAGAGGG 372 
F8-25R TTGCTCTGAAAATTTGGTCATA   
F8-26F GGACTACTGGAAACAACTAGAAGTG 353 
F8-26R GGATTTAGCACAAAGGTAGAAGG  

 
A FIX gén szekvencia analízise során alkalmazott oligonukleotidok: 
 

Primer neve 5’ Szekvencia PCR termék 
mérete (bp) 

5a2 AGACTCAAATCAGCCACAGT 363 
3a TATGTCGACTCTAAAAGGCAAGCATACTC  
5b2 TGTCGACTTGGCTTTCAGATTATTTGG 557 
3c TGTCGACCCACATAATTCTCATATGTTTC  
5d CATGTCGACATCCCAATGAHTATCTACAGG 255 
3d GATGTCGACGGGAAACTTTGAACCATGAG  
5e TCTGTCGACCCCAATGTATATTTGACCCATAC 298 
3e TTTGTCGACGCTGAAGTTTCAGATACAGA  
5f AAGTGACAAGGATGGGCCTCAATC 423 
3f2 GAAACTTGCCTAAATACTTCTC  
5g2 CATTTCTGCCAGCACCTAGAAGCC 278 
3g AAAGAGCTAGTGGTGCTGCAG  
FIX8aF TCTGTGTATGTGAAATACTGTTTGTGA 383 
FIX8aR TGGTGAACTTTGTAGATCGAAGA  
FIX8bF ACTTGTTGACCGAGCCACAT 355 
FIX8bR TCAAATCTAACAAAAGATGGGAAA  
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Összefoglalás 

Összefoglalás 
 

A molekuláris genetikai eredmények segítséget nyújthatnak a betegségek 
diagnózisának felállításában, a tünetek megjelenése előtt végzett vizsgálatokkal 
megelőzhető a betegség kialakulása. A súlyosabb, nehezen, vagy egyáltalán nem 
kezelhető örökletes betegségek esetében nagy jelentősége van a hordozó-, és prenatális 
diagnosztikának. A populációs vizsgálatok fontos szerepet játszhatnak egyes betegségek 
genetikai hátterének tisztázásában, speciális, személyekre, csoportokra szabott terápia 
kifejlesztésében. Az azonosított mutációk új információt szolgáltatnak a fehérje 
működésének megértéséhez is. A felsorolt alkalmazási területek jelentőségét négy 
monogénes, recesszív öröklődésű betegség példáján mutatom be. 

A juvenilis hemokromatózis a vasanyagcsere súlyos, autoszomális, recesszív 
módon öröklődő betegsége. A hátterében álló hepcidin és hemojuvelin gének direkt 
szekvencia analízise során a hemojuvelin génben általunk azonosított új mutáció 
(p.G66X) egyértelművé tette a fenotípus alapján valószínűsíthető diagnózist, új 
eredményeket szolgáltat a fehérje működésével kapcsolatban, valamint lehetőséget adott 
a beteg családtagjainál a heterozigóta genotípus egyértelmű diagnosztizálására. 

A hemofília A a VIII., a hemofília B a IX. alvadási faktor csökkent aktivitása 
következtében kialakuló, X-kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődő 
vérzékenység. Az érintett véralvadási faktorok genetikai vizsgálata nagy jelentőségű a 
hemofíliás betegek és családtagjainak carrier-, és prenatális diagnosztikájában. A FVIII 
gén esetében 24 betegből 14, a FIX vizsgálata során 27 betegből 3 esetben új kóroki 
mutációt azonosítottunk. A direkt mutáció vizsgálatok mellett meghatároztuk a 
génekhez kapcsolt polimorfizmusok magyar populációra vonatkozó heterozigótasági 
értékeit is. Ezen értékek, valamint az általunk azonosított mutáció típusok aránya 
megegyezik az irodalmi adatokkal. Direkt mutáció kimutatáson és polimorf markerek 
vizsgálatán alapuló összetett vizsgálati algoritmust dolgoztunk ki, mely megbízható és 
költségkímélő eljárás a magyarországi hemofíliás családok carrier és prenatális 
diagnosztikájában. 167 hemofília A-s család vizsgálata során 83 potenciálisan hordozó 
nőnél kizártuk, 46 nőnél megerősítettük a hordozói státuszt; 188 hordozó esetében 
azonosítottuk a mutáció jelenlétét vagy találtunk legalább egy informatív markert; 26 
fiú magzatnál történt prenatális vizsgálat. A betegekben azonosított mutáció 
ismeretében 27 hemofília B-s családból 11 esetben kizárható volt a hordozói státusz, 12 
obligát és 13 diagnosztizált carrier esetében vállalkozhatunk prenatális diagnosztikára.  

Öröklődő nem szindrómás süketség minden kétezredik újszülöttet érint. A 
hátterében álló nagy számú gén közül a connexin 26 fehérjét kódoló GJB2 gént érintő 
mutációk okozzák az esetek 50 %-át. A leggyakoribb kóroki mutáció a különböző 
eredetű és földrajzi elhelyezkedésű populációkban eltérő. Munkánk célja a c.35delG és 
c.167delT pontmutációk allélgyakorisági értékeinek meghatározása volt a 
magyarországi roma és Askenázi populáció egy-egy véletlenszerűen kiválasztott 
személyekből álló, reprezentatív csoportjában, és összehasonlításuk egy magyarországi 
kontroll kaukázusi populációban kapott értékekkel. Eredményeink alapján kimondható, 
hogy a roma populáció nem különbözik a magyarországi kontroll kaukázusi 
populációtól, míg az Askenázi szignifikánsan eltér, allélfrekvencia értékei más földrajzi 
elhelyezkedésű Askenázi csoportok eredményeivel egyeznek. A módszer alkalmas arra 
is, hogy a genetikai háttér vizsgálatával gyors, egyértelmű, eredményt biztosítson a 
halláskárosodások típusainak differenciáldiagnosztikájában. 

A dolgozatban szereplő eredmények tovább erősítik a molekuláris genetikai és 
populációs vizsgálatok alkalmazásának jelentőségét a monogénes recesszív betegségek 
tanulmányozásában. 
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Summary 

Summary 
 

Molecular genetic examinations have considerable advantages in the diagnosis of 
diseases. Presymptomatic investigations can prevent the formation of the pathological 
phenotype. Carrier and prenatal diagnosis can play important roles in cases of severe 
hereditery diseases, where no treatment is available. Population studies can play a role 
in the clarification of the genetic background of some diseases, and in developing 
specific unique therapies for individuals and groups. Identified mutations provide new 
informations for understanding protein functions. I introduce the importance of the 
above mentioned applications using four monogenic recessive disorders as examples.  

Juvenile haemochromatosis is a severe disease of the iron metabolism with an 
autosomal recessive inheritance. By direct sequencing of the hepcidin and hemojuvelin 
genes, that are in the background of the disorder, we identified a new point mutation 
(p.G66X). This finding unambiguously confirmed the diagnosis based on phenotypic 
data, provided new informations for protein functions, and gave the opportunity to 
diagnose the hetereozygous status in case of the family members of the patient.  

Haemophilia A and B are X-linked recessive disorders, based on factor VIII, and 
factor IX deficiency, respectively. Genetic testing of the affected thrombotic factors 
have great importance in carrier and prenatal diagnostics of family members of 
haemophilia patients. We identified new disease-causing mutations in 14 cases among 
24 patients and 3 new mutations among 27 patients by sequencing the FVIII gene and 
FIX gene, respectively. In addition to direct mutation detection, we determined the 
heterozygous states of the polimorfic markers linked to the two genes in the Hungarian 
population. These results, and the mutation type patterns agreed with published data. 
We established a complex algorithm based on direct mutation detection and 
polimorphic marker testing, which is a reliable and cost effective method in the carrier 
and prenatal diagnostics of Hungarian families with haemophilia. Carrier status was 
excluded in 83, and confirmed in 46 cases among potentially HA-carrier women, by 
investigating 167 haemophilia A families. Mutation was detected or at least one 
infromative polimorphic marker was identified in 188 HA-carriers, preatatal diagnostics 
was performed in case of 26 male fetuses. With direct mutation detection carrier status 
was excluded in 11 cases among potentially carrier women in 27 haemophilia B 
families, and we were able to perform prenatal diagnostics in 12 obligate and in 13 
diagnosed carriers.  

One in 2000 newborns is affected by hereditery non-syndromatic deafness. 
Several genes were proved to be in the background of the disease, out of them the 
mutations of GJB2 gene, which codes for connexin 26 cause 50% of the cases. The 
most common disease-causing mutations differ in populations from different origin and 
locations. The aim of our study was to identify the allele-frequencies of c.35delG and 
c.167delT point mutations in randomly selected groups, representative for the Romani 
and Ashkenazi populations from Hungary, and to compare these data to the ones from 
the control Caucasian population. Based on our results we can conclude, that the 
Romani population does not differ from the control Caucasian, however, Ashkenazi 
differ significantly, allele frequencies of this group are similar to other Ashkenazi 
groups from different locations. Our methods is appropriate in the differential 
diagnostics of hearing disorders with providing a fast and reliable manner for testing 
genetic background of the disease. 

The results of my work further confirm the importance of molecular genetic and 
population testing applications in the study of monogenic recessive disorders. 
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Csatolt közlemények 
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