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2. Rövidítések 

 

5-azadC 5-aza-2-deoxicitidin  

BAC mesterslges bakteriális kromoszóma 

Ct komparatív threshold 

CUGBP1 CUG binding protein 

dCTP dezoxicitozin 

DHL2 Huntington betegség-szerő szindróma 2-es típusa 

DM1 myotonic dystropy 1 típus 

DM2 myotonic dystropy 1 típus 

DMSO dimetil-szulfoxid 

dnMOF domináns negatív MOF 

DNS deoxiribonukleinsav 

dNTP dezoxinukleotid keverék 

ES embrionális ıssejt 

F nıstény (female) 

FRAXA Az elsı fragilis hely az X kromoszómán 

FMR1 Fragilis X Mentális Retardáció 1 gén 

FMRP Fragilis X mentális retardáció fehérje 

FRAXA Az elsı leírt Fragilis hely az X kromoszómán, az Xq27.3 régióban 

FSH Folliculus stimuláló hormon 

FXPOI Fragilis X-hez kötött premature ovarian insufficiency 

FXR1 Fragilis X rokon gén 1 

FXR2 Fragilis X rokon gén 1 

FXR1P Fragilis X rokon fehérje 1 

FXR2P Fragilis X rokon fehérje 2 

FXS Fragilis X szindróma 

FXTAS Fragilis X tremor/ataxia szindróma 

GUS beta-glükuronidáz 

H2A a 2-es hiszton A verziója 
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H2B a 2-es hiszton B verziója 

H3 a 3-as hiszton 

H4 a 4-es hiszton 

H3K9Ac 9-es lizincsoportján acetilált 3-as hiszton 

H3K9diMe dimetilált 9-es lizincsoporttal rendelkezı 3-as hiszton 

H4K16Ac 16-os pozíciójú lizinjén acetilált 4-es hiszton 

HA haemogglutamin 

HAT hiszton acetiltranszferázok 

HDAC hiszton deacetilázok  

hnRNS A2 és B1 heterogén molekuláris riboprotein 1 A2 és B1 izoformái 

IQ intelligencia hányados 

JMJC Jumonji C  

KH1 K homológ domént tartalmazó nukleáris riboprotein 1 

KH2 K homológ domént tartalmazó nukleáris riboprotein 2 

KI knock-in 

KO knock-out 

LSD1 lizin specifikus demetiláz 

LTP long term potentiation 

M hím (male) 

MeBP metilált CpG-hez kotıdı protein 

MeCP2 metilált DNS-kötı fehérje 2 

mGluR metabolikus glutamát receptor 

mRNP messenger ribonukleoprotein 

mRNS messenger ribonukleinsav 

mTOR emlıs rapamicin target fehérje 

NaOH nátrium-hidroxid 

NES nukleáris export szignál 

NLS nukleáris lokalizáció szignál 

Nm neomicin  

NTM normál átörökítı férfiak 

PAD4-PADI4 peptidilarginin deimináz 4 
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PCI fenol kloroform isoamylalkohol 

POF korai petefészek elégtelenség  

PP2A protein foszfatáz 2A 

Purα purin gazdag elemeket tartalmazó α fehérje 

rCGG ribonukleinsavakban elıforduló CGG repeat 

RISC RNS indukált géncsendesítı fehérjekomplex 

RGG arginin glicin glicin motívum 

RNS ribonukleinsav 

S6K1 riboszómális protein S6 kináz 

SCA8 spinocerebelláris ataxia 8-as típusa 

SPT splitomicin 

Tm hımérséklet 

TSA trichostatin A 

U uracil 

UTR nem transzlálódó régió 

XLMR  X kromoszómához kötött mentális retardáció  

YAC mesterséges élesztı kromoszóma 

 



 6 

 

3. Bevezetés 

 

3.1 A Fragilis X szindróma fedezésének történeti áttekintése 

 

1911-ben Thomas H. Morgan figyelte meg elıször a genetikai öröklıdés nemhez 

kötött típusát Drosophila melanogaster-ben, amikor észrevette, hogy a ,,fehér szem”, 

angolul ,,white-eyed” fenotípus csak hímekben jelenik meg. Morgan javaslata a probléma 

megoldására az volt, hogy mivel ez egy olyan recesszív genetikai hatás, ami csak a 

hímeket érinti, a génnek az X kromoszómán kell elhelyezkednie, és olyan régióban, 

amelynek nincs közös régiója a másik nemi kromoszómával, az Y kromoszómával. 

Huszonöt évvel késıbb Morgan definiálta elıször a nemi kapcsoltságú öröklıdési típust 

Drosophilában. Ezt követıen humán tanulmányokban figyeltek fel a mentális retardáció 

férfiakban való magasabb elıfordulási gyakoriságára (1), majd 1943-ban Martin és Bell 

közölte az elsı X-kromoszómához kötött mentális retardációt mutató kiterjedt családfát 

és a kórképet Martin-Bell szindrómának nevezték el (2).  

Mindezen ismeretek ellenére sem volt teljesen elfogadott sokáig az az elképzelés, 

hogy a humán intelligenciára X-hez kötött gének hatással vannak. 1969-ben Lubs figyelt 

fel egy szokatlan másodlagos szerkezetre az X kromoszóma hosszú karjának végén egy 

olyan nagycsalád citogenetikai vizsgálata során, ahol a családban négy mentálisan 

retardált fiúgyermek és három hordozó nı is mutatta ezt a jellegzetességet (3).   

Ezt a megfigyelést sokáig egyedülálló esetnek gondolták, mígnem tíz évvel 

késıbb Sutherland írta le, hogy specifikus környezet kell (folát depriváció) a 

fehérvérsejtek tenyésztése során, hogy az úgynevezett ,,marker X kromoszóma” (1. Ábra) 

láthatóvá váljon, és további családokat közölt, amelyeknél ennek jelenlétét 

megfigyelte(4). Lehrke 1974-ben közölt egy tanulmányt, és a mentális retardációk 25-

50%-áért az X-kromoszóma mutációit nevezte meg felelıseknek (5). Habár ez a becslés 

túl magasnak bizonyult a késıbbiekben, az ı munkája alapján alakult ki az X-hez kötött 

mentális retardáció (XLMR) elnevezés.  

Az X kromoszómához kötött fragilis helyet, amely az Xq27.3 régióban 

helyezkedik el FRAXA-nak nevezték el(6, 7). Az FRA jelölés utal a hely fragilitására, 
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törékenységére, ezt követi a kromoszóma megjelölése ahol a fragilis helyet megfigyelték 

(X), az utolsó bető “A” pedig a hely megtalálási sorrendjére utal, minthogy ez volt az 

elsı fragilis hely, amit az X kromoszómán megfigyeltek. 

 

 

1. Ábra 

A marker vagy fragilis X kromoszóma 

Mindkét X kromoszómapár jobb oldali X kromoszómája fragilis X kromoszóma, a 
töréspont a FRAXA hely az X kromoszóma hosszú karjának végén. A férfiak, akik 

hemizigóták erre a fragilis kromoszómára közepes vagy súlyos fokú fragilis X 
szindrómában szenvednek. (Az Encyclopedia Britannica alapján) 

 

A Martin és Bell által leírt családot késıbb Richards és Sutherland újra analizálta, és 

igazolta a marker X kromoszóma jelenlétét az érintett férfiakban (8). Manapság 

megközelítıen az átlag populáció 2%-ának az intelligencia hányadosa (IQ) alacsonyabb a 

normál szintnél (IQ<70), és ezen esetek 15-20%-áért felelıs az XLMR. A 202 leírt 

kórkép közül 45-nek ismert a genetikai háttere(9). A leggyakoribb mindezek közül a 

Martin-Bell, vagy ahogyan manapság említik, Fragilis X szindróma (FXS). 
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3.2 Az FMR1 gén felfedezése, szerkezete és a mutációi 

 

A citogenetikai vizsgálatok alapján 1983-ban az Xq27.3 helyre lokalizált FRAXA 

hely meghatározása után(6), a gént késıbb Verkerk és munkatársai klónozták meg 1991-

ben. A gén tandem CGG trinukleotidokat tartalmazott az 5’ régiójában és Fragilis X 

Mentális Retardáció 1 génnek (FMR1) nevezték el, továbbá azt találták, hogy a CGG 

tripletismétlıdések expanziója korrelált a fragilis X hely és az FXS betegség 

elıfordulásával (10). A gén folyamatosan expresszálódik a korai embrionális fejlıdés 

során a különbözı szervekben, legprominensebben az agyban és a testisben (11). Az 

FMR1 gén 38 kb hosszúságú és 17 exont tartalmaz(2. Ábra). A teljes hosszúságú 

messenger ribonukleinsav (mRNS) 4.4 kb, és egy 632 aminosavból álló 80 kDa-os 

fehérjét kódol. Alternatív splicinggal azonban ennél rövidebb transzkriptumok is 

keletkezhetnek (2. Ábra)(12). Az FMR1 génrıl legalább 12 különféle transzkriptum és 

így fehérjetermék keletkezik. A transzkriptumok nem mutatnak szöveti specificitást, 

minthogy a különbözı szövetekben azonos expressziós mintázatot találtak(13). Az 

alternatív splicing a 12, 14, 15, és a 17-es exonokat érinti (2. Ábra). Általánosságban, a 

leggyakoribb izoforma, amelybıl hiányzik a 12-es exon és a legritkább a 14-es exon 

nélküli transzkriptum(14).  

 

 

 

2. Ábra 

Az FMR1 gén szerkezete 

Az ábrán az FMR1 gén szerkezete látható, az exonokat a kék téglalapok reprezeltálják, a 

nem traszlálódó régiókat világoskék téglalaprészek jelölik.  A transzkripciós 

(Transcription start) és transzlációs (ATG) starthelyet valamint a stop kodont (TAA) nyíl 
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jelöli. Az alternatív splicing illesztési helyeit fekete vonalak  kötik össze. A bekeretezett 

rész a különbözı ismétlıdésszám-tartományokat és azok elnevezéseit mutatja. A zöld 

jelölések az FMRP fehérje doménjait jelölik, NLS-nukleáris lokalizációs szignált 

tartalmazó domén, KH1 és -2-K homológ domént tartalmazó nukleáris riboprotein 

heterogén domén 1 és 2, NES-nukleáris export szignált tartalmazó domén, RGG-arginin-

glicin-glicin motívumot tartalmazó domén. A traszkripciós starthelytıl upstream a 

promóter régió kitüntetett helyei láthatóak: GC rich palindrome-GC gazdag palindróm 

régió, GC boxes-GC motívumokat tartalmazó régió, E-box-CRE-E-motívum vagy CRE 

(cAMP responsible element) kötıhely. (Verkerk és munkatársai alapján 1993(13)). 

 

A transzlációs starthely (ATG a 2. Ábrán) 69 bázis távolságnyira downstream 

helyezkedik el a repetitív régiótól, amely a gén 5’ nem transzlálódó régiójának 

része(UTR) (12). Az UTR régió a transzripciós starthely és a transzlációs starthely 

közötti régió. A gén egy CpG szigetet is tartalmaz 250 bp-nyira upstream az 

tripletismétlıdést tartalmazó régiótól(15). Az ismétlıdésszám polimorf és 6-54 CGG-

triplet között változhat normál egyénekben(16). Az úgynevezett átmeneti tartományba 

tartozók 40-60 közötti triplettet tartalmaznak. A nıi és férfi premutációs allélt hordozók 

55-200 CGG-triplettel rendelkeznek. A 200 feletti ismétlıdésszámot full mutációs 

allélnak nevezzük. Az ilyen mérető allélok esetén a CGG ismétlıdést tartalmazó régió a 

és a CpG szigetek a gén 5’ UTR és promóter régiójában hipermetilálttá válnak, majd ezt 

követıen a gén elcsendesül(10, 17, 18). Bár a leggyakoribb oka az FXS betegségnek a 

full mutációssá expandált CGG triplettraktus, vannak olyan betegek, amelyek 

pontmutációt vagy kisebb, nagyobb deléciókat hordoznak az FMR1 génben és ennek 

következtében lesznek FXS betegek(19-25). Fontos azonban megemlíteni, hogy a 

diagnosztikus laborokban végzett rutin szőrıvizsgálatok során a CGG-repeat expanziók 

kimutatására fókuszálnak, így lehet, hogy a mutációk egy része nem kerül felismerésre. 

Az FXS betegség hátterében azonban mindig a normál FMRP és így mőködésének 

hiánya áll, vagyis a sejt FMRP funkcióvesztése, ami minden betegnél megfigyelhetı. Az 

FMRP hiány lehet teljes, vagy részleges, illetve néhány esetben diszfunkcionális 

fehérjetermék is megjelenhet(26).  
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Az FMR1 géntermék, a Fragilis X mentális retardáció fehérje (FMRP) számos mRNS 

transzlációját regulálja, amelyek fontosak a tanulási és emlékezési folyamatokban(27). 

 

3.3 Az FMRP fehérje 

 

Az FMR1 gén terméke a fragilis X mentális retardáció protein (FMRP). A fehérje 

normál egyénekben szinte minden szövetben expresszálódik, különösen az agyban és a 

herében(28), ami jól tükrözıdik az FXS ezen szervekben jelentkezı fı tüneteiben a 

mentális retardációban és a macroorchidizmusban.  

Az alternatív splicing következtében a legalább 12 féle transzripciós forma 

transzlációjával 68-80 kDa közötti fehérjetermékek keletkezhetnek(28, 29). A fehérje 

izoformák eloszlása nem mutat szöveti specificitást, minthogy a különbözı szövetekben 

azonos expressziós mintázatot találtak(13). Az FMRP predominánsan a citoplazmában 

helyezkedik el, habár a 14-es exon nélküli forma, amely a legritkább transzkriptum a 

nukleuszban fordul elı, ez azzal magyarázható, hogy ezen exon egy nukleáris export 

szignált kódol (NES). Az összes transzkriptum tartalmaz egy nukleáris lokalizáció 

szignált(NLS) ami az 1-5. exonok által kódolt és ami arra utal, hogy az FMRP a nukleusz 

és a citoplazma között képes transzportálódni. Ez a jelenség elektronmikroszkóppal 

nyomonkövethetı(30). 

Az FMRP olyan szekvenciamotívumokat tartalmaz, amelyek az RNS-kötı 

fehérjékre jellemzıek. Ezen motívumok a 8. és a 10. exon által kódolt heterogén 

nukleáris ribonukleoproteinek, a K homológ heterogén (KH) domén 1 és 2, a 15. exon 

által kódolt Arginin-glicin-glicin (RGG) motívum(12) és az N-terminális régió által 

kódolt RNS-kötı domén(31). A humán fötális agyban elıforduló mRNS-ek 4%-a kötıdik 

az FMRP-hez in vitro kísérletek alapján, ezen mRNS-ek egyike az FMRP saját mRNS-e 

(12). Az FMRP RNS-eken keresztül poliriboszómákhoz kötıdik és így a kb. 600 kDa 

tömegő messenger ribonukleoprotein (mRNP) egyik alkotóeleme.  

Az mRNP-k a transzlációt regulálják és valószínőleg az RNS stabilitást, ami 

fontos tényezı lehet a celluláris mRNS szintek kialakításában. Az FMRP-n kívül 

különbözı más fehérjéket is tartalmaznak az mRNP-k, többek között az FMRP két 
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autoszómális homológjának a fehérjetermékeit, a fragilis X rokon 1 és 2 fehérjéket, az 

FXR1P-t és FXR2P-t.  

Az FXR1P-t kódoló gén a 3q28 régióban helyezkedik el, míg az FMRP2-t kódoló 

gén a 17q13.1 régióban lokalizált(32).  Az FXR1P és az FXR2P 86% illetve 70% 

hasonlóságot mutat az FMRP fehérjével, mindazonáltal azonos funkcionális doméneket 

tartalmaznak, mint: NLS, NES, KH doménokat és RGG motívumot. Ezen felül 

tartalmaznak egy úgynevezett homodimerizációs domént is. Az FMRP-hez hasonlóan 

szintén alapvetıen citoplazmatikus lokalizációjúak és poliszómákhoz kötıdnek, az 

FMRP-vel azonos proteinkomplex, az mRNP részeiként. Ezen fehérjék szintén képesek a 

nukleusz és a citoplazma között transzportálódni.  

Az FMRP fehérje poszttranszlációs modifikációi fontosak a fehérje megfelelı 

mőködéshez. Az FMRP fehérje normál esetben metilált az RGG motívumon, többnyire 

az 544-es pozíciójú argininon és ez a metiláció úgy tőnik regulálja a fehérje-fehérje és 

fehérje-RNS interakciókat(33). Az N-terminál részén a fehérje egy foszforilált klasztert 

tartalmaz, amelyben a primer foszforilációs hely a 499-es pozíciójú szerin, amelynek a 

foszforilációját követıen történik meg a környezı helyek foszforilációja. A foszforilált 

forma az inaktív, míg a foszforilálatlan forma az amelyik képes kötıdni a transzlációban 

aktívan résztvevı poliriboszómákkal és az FMRP-hez kötıdı mRNS-ek transzlációja 

ilyenkor történik meg. A foszforiláció nincs hatással az FMRP degradálódási 

sebességére, vagyis a foszforilált és nem foszforilált forma degradálódása azonos 

sebeséggel zajlik(34). Érdekes megemlíteni, hogy az FMRP foszforilációja és 

defoszforilációja szoros összefüggésben van a neuronok dendritjeinek felszínén 

elhelyezkedı metabolikus glutamát receptor (mGluR) aktivált állapotával. Ha az mGluR 

rövid ideig kerül stimulált állapotba (<1 perc.) a protein foszfatáz 2A (PP2A) 

defoszforilálja az FMRP-t, ami így szintén aktív állapotba kerül. Ha az mGluR stimuláció 

elhúzódó (1-5 perc közötti) akkor a rapamicin emlıs targetfehérjéje (mTOR) által a PP2A 

represszált állapotba kerül és az FMRP nem foszforilálódik, vagyis inaktiv marad. Az 

FMRP foszforilációját az egér hippocampusban a riboszómális protein S6 kináz (S6K1) 

végzi szintén mGluR függı módon(35, 36). Ez a szabályozómechanizmus az I csoportba 

tartozó mGluR receptorok stimulációja és az FMRP foszforilációs dinamizmusa között 

gyors aktivációt és inaktivációt tesz lehetıvé, ami szükséges a targetgének precíz 
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transzlációs szabályozásához a normál szinaptikus plaszticitáshoz és az általuk kialakuló 

memóriafolyamatokhoz. 

Az FMRP mRNS ligandjainak egy része már meghatározott, ezen mRNS-ek 

közös jellemzıje, hogy mind olyan fehérjét kódol amelyeknek fontos szerepe van a 

neuronális funkciókban, a szinaptikus plaszticitásban és az idegrendszeri fejlıdésben(37-

40). Az, hogy az FMRP miként regulálja a target mRNS-eit máig nem teljesen tisztázott. 

Az azonban biztos, hogy specifikusan ismeri fel és köti meg ıket. Darnell és munkatársai 

úgy találták, hogy az RGG motívum az, ami specifikusan megköti az mRNS-ek 

úgynevezett G-kvartet RNS loopját, amivel szinte minden eddig leírt target mRNS 

molekula rendelkezett(39). Chen és munkatársai egy másik típusú RNS ligandcsoportot 

nevezett meg, amelyek U (uracil)-gazdag szekvenciákat tartalmaztak, 5-23 közötti 

repetitív U pentamereket(38). Egy következı kutatócsoport a KH2 doméneket említi 

meg, mint specifikus kötıhelyeket, mivel ezek a domének képesek kötıdni egy komplex 

RNS terciális RNS struktúrához, amit ,,kissing komplexnek” neveznek. Az ilyen 

struktúrával rendelkezı RNS-ek ezen komplexeken keresztül kötıdnek a 

poliriboszómákhoz, így az FMRP-vel való kötıdés megakadályozza transzlációjukat, így 

szabályozva azt.  

Több új tanulmány is megemíti, hogy az FMRP részt vesz a mikroRNS 

útvonalban, ami egy új módja lehet ahogyan az FMRP szabályozhatja a target mRNS-ek 

transzlációját. A mikro RNS-ek rövid, 21bp hosszúságú, nem kódoló RNS-ek amelyek a 

génexpressziót regulálják a részlegesen homológ mRNS-ek transzlációjának blokkolása 

által. A mikro RNS-ek egy hosszabb RNS-bıl származnak, amelyet egy RN-áz III enzim, 

amelyet Dicer-nek hívnak, hasít ilyen rövid szakaszokra. A Dicer része az RNS indukált 

géncsendesítı fehérjekomplexnek (RISC), amely létrehozza a kapcsolatot a mikroRNS-

ek és azok target RNS-ei között. Az FMRP kötıdik mind a mikroRNS-ekhez, mind a 

RISC komplexhez és hatással van a Dicer aktivitására. Az FMRP, interakcióban a RISC 

komplexszel regulálja a szinaptikus fehérjeszintézist azáltal, hogy megköti a kalcium-

kalmodulin-függı kináz II mRNS-t, ami a dendritikus lokális fehérjeszintézishez 

szükséges és a memória kialakulásához(41). 

Minthogy abnormális expressziós mintázat figyelhetı meg a csökkent vagy 

hiányzó FMR1 mRNS és ennek következtében a csökkent vagy hiányzó illetve 
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diszfunkcionális FMRP esetén, ez bizonyítékként szolgál arra, hogy a megváltozott vagy 

hiányzó FMRP funkció az, ami a betegek sejtjeiben abnormális transzkriptum 

összetételért felelıs. A premutációs és átmeneti ismétlıdésszám-tartományba tartozó 

egyének fragilis X-szerő tüneteiért szintén a csökkent FMRP mennyiség tehetı felelıssé. 

Különbözı gének mRNS-ének nem megfelelı RNS processzálása eredményezheti a 

fragilis X szindróma, valamint a fragilis X-szerő tünetek klinikai megjelenését defektív 

regulációs és strukturális fehérjék által, ahol a megzavart fehérje hálózatok (networks) 

érintik a genomiális szintő transzkripciót. 

 

3.4 A Fragilis X szindróma kórképi jellemzıi, elıfordulása 

 

A Fragilis X szindróma a humán mentális retardációk leggyakoribb öröklıdı formája, 

a full mutációs allél elıfordulási gyakorisága 1:3847 a fiúgyermekek és 1:2364 a 

lánygyermekek között a The National Fragile X Foundation legújabb felmérése szerint. A 

kezdetekben a fragilis X kromoszóma jelenlétét csak a hozzá kapcsolódó mentális 

retardációval hozták összefüggésbe. Amint a megfelelı szintő citogenetikai laborháttér 

rendelkezésre állt, és a fragilis X kromoszómát egyre több családban mutatták ki a 

megnövekedett számú beteg vizsgálata alapján a fragilis X szindrómával társuló egyre 

több tünet vált ismertté.  

A fragilis X szindrómában szenvedı betegek a mérsékelttıl a súlyos fokúig terjedı 

értelmi fogyatékosságban szenvednek és IQ szintjük 20 és 70 közötti tartományba 

esik(42).  A kognitív diszfunkcióik különösen feltőnıek a komplex információk, a 

vizuális történések és a beszéd rövidtávú memóriafolyamataiban. Gyermekkorban a 

beszédkezdés késése általában az elsı szimptóma, ami miatt a szülık orvoshoz fordulnak. 

Általánosak a koncentrációs problémák és a betegek egy részére hiperaktivitás jellemzı 

valamint hiperérzékenység szenzoros stimulusokra. Körülbelül a betegek 15-50%-a mutat 

autisztikus viselkedést, úgymint gyenge szemkontaktust, tapintási érzéketlenséget és 

repetitív viselkedésformákat(43).  

Megjelenésük kismértékben diszmorfológiás, fejük macrocephal, arcuk elnyújtott, 

magas homlokkal, nagy elálló fülekkel és erıs állkapoccsal(44, 45). A megnövekedett 

testisek, a macroorchidismus elég gyakran figyelhetı meg a pubertást követıen.  A 
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hipotónia, kötıszöveti lazaság, lúdtalp, és a mitrális billentyő prolapsusa szintén 

jellemzı, amely tünetek valószínőleg egy eddig nem feltárt, kevéssé kutatott kötıszöveti 

anomália következményei lehetnek.  

Több kutatócsoport is említést tett neuroendokrinológiai diszfunkciókról az FXS 

betegekben. Habár molekuláris szinten ezek okai még nem ismertek, egy szokatlan 

túlnövekedési mintázat figyelhetı meg, úgymint, a magasabb születési súly, 

macrocephalia és gyermekkórban a magasabb termet. Néhány esetben az FXS betegeket 

Sotos(46) vagy Prader-Willi szindrómával(47) diagnosztizálták, fizikai megjelenésük 

hasonlatosságai miatt, ezen esetek hátterében hipotalamusz diszfunkciókat találtak(48). 

 

4.3 A Fragilis X szindróma öröklıdési mintázata 

 

Amint egyre több fragilis X kromoszómát mutató beteg családfája vált ismerté, 

feltőnt, hogy a betegség öröklıdése nem követi a klasszikus X-hez kötött recesszív 

öröklıdésmenetet, mint azt elızıleg gondolták. A fı problémát a nem érintett nıi és férfi 

hordozók jelenlétének magyarázata okozta(49). Sherman és munkatársai(50, 51) egy 

kiterjedt családfaelemzéseken alapuló tanulmányt követıen azt találták, hogy a mutáns 

gént hordozó férfiak 20%-a nem volt érintett a betegségben.  Ezen férfiakat normál 

átörökítı férfiaknak (NTM-ek) nevezték el. A nık 30%-a mutatott enyhe fokú értelmi 

fogyatékosságot.  Felfigyeltek arra is, hogy a betegség öröklési valószínősége függ az 

egyénnek a családfában elfoglalt pozíciójától: a NTM-ek anyjának harmadannyi a 

valószínősége, hogy érintett fia születik, mint lányainak. Ezt a jelenséget Sherman 

paradoxonnak nevezték el. A jelenség magyarázata csak 1991-ben született meg, amikor 

az FXS szindróma kialakulásáért felelıs gént és a mutációt azonosították, ugyanis a 

mutáció felfedezésével egy új mutációmechanizmus vált ismertté, amely magyarázatot 

adott a paradoxonra: a trinukleotid ismétlıdés expanzió. Azóta több gén is ismertté vált, 

amelyekben instabil trinukleotid (triplet) ismétlıdések helyezkednek el és 

instabilitásukból kifolyólag, szériális, vagyis egymást követı mutációs lépéseken mennek 

keresztül a transzmissziók során(52).  A trinukleotid ismétlıdésekre jellemzı, hogy a 

genomban gyakran elıforduló mikroszatellita szekvenciáktól eltérıen (amelyek stabilnak 

mutatkoznak öröklıdésük során), magasabb instabilitással rendelkeznek, fıleg egy 
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bizonyos ismétlıdésszám elérése után. Amikoris az ismétlıdésszám meghalad egy 

úgynevezett határértéket, a trasszmisszió alatt a tripletszám, szinte kivétel nélkül, nagy 

ugrásokkal növekszik és a betegségokozó tartományba lép. Ezt az új, több lépésbıl álló 

mutációmechanizmust nevezték el dinamikus mutációnak(53). 

 

3.5 A premutációs és átmeneti allél hordozók 

 

A premutációs allél hordozók, mint említettük 55 és 200 közötti CGG ismátlıdést 

tartalmaznak az FMR1 gén 5’ nem-transzlálódó régiójában. A premutációs (55 feletti 

ismétlıdésszámú) allél elıfordulási gyakorisága a nıi hordozók esetén 1 a 129, míg 

férfiak esetén 1 a 809 a legújabb The National Fragile X Foundation felmérése alapján. A 

premutációt hordozó nıknél az alléloknak esélye van arra, hogy további tripletszám 

növekedésen menjenek keresztül és gyermekeik ezáltal nagy valószínőséggel 200 

tripletszám feletti ismétlıdésszámot örökölnek, azaz full mutációs allélt, ami felelıs a 

Fragilis X szindróma kialakulásáért (FXS)(10, 17).  

Sokáig nem társítottak betegséget ehhez az állapothoz, így tünetmentes hordozóknak 

tekintették ıket. 

Az idı múlásával azonban egyre több, a premutációs alléllal társuló klinikai tünetegyüttes 

vált ismertté. Fryns 1986-ban tett említést a nıi premutációt hordozók körében 

megfigyelhetı megnövekedett ikerterhességekrıl, ami petefészek elégtelenség jelenlétére 

utalt(54).  Néhány évvel késıbb, Cronister és munkatársai említették meg, hogy a normál 

kognitív képességekkel rendelkezı premutációs nık körében megnövekedett 

valószínőséggel (16-24%) alakul ki korai petefészek elégtelenség(55). A normál 

populációban a menopauza az 51. életév környékén következik be. Az elfogadott nézet 

szerint ennek hátterében az iniciális oocyta pool számának egy kritikus szint alá való 

csökkenése áll.  A fragilis X-hez kötött korai petefészek elégtelenség (FXPOI) esetén a 

menopauza a 40. életév elıtt következik be. Mind genetikai, mind környezeti hatásokra 

kialakulhat, de az esetek 60%-ában az ok nem ismert(56). Fontos megemlíteni, hogy a 

full mutációs nık esetén a normál populációban megfigyelhetı gyakorisággal kell 

számolni (~1%)(57). A premutációs nıkben továbbá magasabb a follikulusz stimuláló 

hormon szint, ami normál esetben a korosodó nık esetén figyelhetı csak meg(58). 
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Azonban meg kell említenünk, hogy a premutációs nık egy részénél lép csak fel FXPOI, 

ez valószínőleg a premutációs allél méretével van összefüggésben, és az ismétlıdésszám 

100 fölé emelkedését követıen nı meg a FXPOI kialakulásának valószínősége vagyis a 

menopauza beköszöntének koraibb idıpontra való tolódása(58). 

A trinukleotid ismétlıdések expanziója sok ökölıdı humán betegség okozója(59-

61). A trinukleotid ismétlıdések expanziója történhet exonikus régióban, mint például a 

Huntington betegség esetén, intronikus régióban, mint a Friedreich ataxia esetén, a 3’ 

UTR régióban, mint a Myotonic dystrophy esetén, vagy a 5’ UTR régióban, mint a 

Fragilis X szindróma esetén. Az exonikus régióban lévı tripletismétlıdés expanzió olyan 

polipeptidek generációját eredményezi, amely polipeptidek poliglutamin vagy polialanin 

láncai meghosszabbodnak, ami, mint ismeretes toxikus hatású(60-63). A Fragilis X 

szindróma esetén nem exonikus régióban történik a tripletismétlıdés expanzió, hanem a 

Fragilis X mentál retardáció 1 (FMR1) gén 5’ UTR régiójában. Ez az expanzió a gén 

elcsendesülését okozza(64). A normál populációban a CGG ismétlıdésszám az FMR1 

gén 5’ UTR régiójában 5 és 54 között van. Ha az expanzió 200 vagy magasabb (full 

mutáció) ismétlıdésszámú allélt ereményez ez vezet a Fragilis X szndróma 

kialakulásához. Az 55 és a 200 közötti ismétlıdésszámot nevezzük premutációs allélnak 

nevezzük.  

A premutációs ismétlıdésszám eredetileg úgy gondolták nem okoz közvetlenül 

betegséget, csak az ilyen ismétlıdésszámot hordozóknál megnövekedett rizikót fedeztek 

fel a premutációs alléljuk full mutációs alléllá való expanziójára a következı generációra 

való átörökítés, transzmisszió során. Egy 1994-es közleményben Hagerman és 

munkatársai tettek említést elıször öt 50-60 év közötti férfi betegrıl, akiknél neurológiai 

problémákat figyeltek meg, úgymint tremort, cerebelláris ataxiát és a kórképet Fragilis X 

tremor/ataxia szindrómának nevezték el (FXTAS) (65). Ezen betegeknek a fragilis X 

szindrómától jól elkülöníthetı jellegzetes neurológiai szimptómái voltak(66-70). A fennt 

említett tünetek mellett cerebelláris eltéréseket diagnosztizáltak neurológiai képalkotó 

eljárásokkal, valamint cerebelláris inklúziós testek elıfordulását postmortem szöveteken 

végzett immunhisztokémiai festésekkel(71-73). 

A FXTAS tüneteinek megjelenése elıtt ezen betegek normális kognitív 

képességekkel rendelkeztek. Késıbb derült ki, hogy a tünetegyüttes nem csak férfiakban 
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jelenik meg, hanem nıkben is, bár ott a betegség megjelenése késıbbi életkorra tehetı. 

Ennek oka valószínőleg az érintett nıkben a lionizációs mintázat kialakulásában 

keresendı, vagyis az inaktiválódott, premutációt hordozó X kromoszóma arányától 

függ(65). A betegekben az agyállomány mérete csökken a cerebelláris károsodással: a 

Purkinje sejtszám csökken, a fehérállomány elszivacsosodik és axon disztrófia jelenik 

meg. A szimptómákat mutató betegek posztmortem vizsgálata során az agyban eozinofil, 

intranukleáris inklúziókat találtak, amelyek fıleg fehérje és RNS komponensekbıl 

épülnek fel, és a neuronokban és asztrocitákban lokalizáltak.  

Az ismert, hogy az FMR1 mRNS szint 5-10 szeresére növekedett a premutációt 

hordozóknál, míg az FMRP fehérje szint (FMRP) normál tartományba esı vagy 

közeli(74). Ez a fenomenon azt mutatta, hogy az FMR1 mRNS mennyisége a 

megnövekedett CGG ismétlıdésszámmal az 5’ UTR régióban toxikus, hiszen a nagy 

mennyiségő mRNS templát ellenére sem keletkezik több fehérjetermék(75, 76). Talán az 

ismétlıdésszám transzlációra kifejtett negatίv hatása okozhatja az említett problámát, ami 

feltőnı a premutációs tartományban. Ennek eredménye lehet a megfigyelt fenomenon, 

vagyis a megemelkedett FMR1 mRNS szint mellet is a normál tartomány közeli vagy az 

egészen nagy allélok esetén, szignifikánsan redukálódott FMRP szint(74, 77, 78).  

Valóban a ribonukleotidokban található CGG ismétlıdések, a riboCGG (rCGG) 

triplet ismétlıdések toxikusak a humán neuronális sejtkultúrában és a transzgenikus 

Drosophila melanogaster FXTAS modelállatban(79, 80). Továbbá a FXTAS Drosophila 

modeljében a nem-kódoló rCGG ismétlıdések inklúziós testeket formáltak és ez 

neurodegenerációhoz vezetett, amely inklúziók a FXTAS betegek celluláris jelei, mint azt 

említettük(80).  

Ez erısíti azt az elképzelést, hogy a FXTAS-ban is RNS-mediált gain-of-function 

mechanizmus lép fel, más öröklıdı betegségekhez hasonlóan, mint a myotonic 

dystrophia  1 és 2 típusa (DM1 és DM2), a spinocerebelláris ataxia 8-as típusa (SCA8) és 

a Hungtinton betegség szerő szindróma 2-es típusánál (DHL2)(81). 

A premutációt és a full mutációt hordozók között vannak átfedı szimptómák is. 

Többnyire az átmeneti és a premutációs alléllal rendelkezık kognitív funkcióit 

normálisaknak tekintik(82-87), de esettanulmányokban fragilis X szindróma-szerő 

tüneteket írnak le premutációs allélt hordozók esetén is, mint a szociális szorongás (83, 
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86-89), kényszerbetegségek(90) és a prominens fül forma ((91-94). Továbbá a speciális 

gondozásra, iskolára szorulók körében végzett populációs vizsgálatokban az átmeneti 

ismétlıdésszámmal rendelkezık (40-60 CGG tripletszámúak) magas elıfordulási arányát 

találta, ami azt sugallja, hogy talán ezek az FMR1 allélok is egy enyhe fragilis X 

szindróma-szerő fenotípussal járnak(95, 96). Az említett petefészek elégtelenség 

(FXPOI), amibe beletartozik a korai menopauza is, szintén megnövekedett 

frekvenvciában fordul elı a premutációt hordozók körében, habár paradox módon ez a 

fenotípus nem jelenik meg a full mutációt hordozó nık körében (55, 97). A fenotípusok 

legtöbbje, ami a premutációs és az átmeneti allél hordozók körében megjelenik, a 

petefészek rendellenességet kivéve, a fragilis X szindróma egy enyhébb verziója. Mivel 

az FXS oka az FMRP fehérje teljes, vagy szinte teljes hiánya, így logikusnak tőnik, hogy 

az enyhébb fenotípus az ezen egyénekben megfigyelhetı csökkent FMRP fehérjeszint 

eredménye. 

Az általánosan alkalmazott módszerekkel az FMRP szint a normál tartományba 

esett, de Hagermen és munkatársai azonban 2001-ben a hagyományos módszereknél 

sokkal érzékenyebb kvantitatív módszerrel azt figyelték meg, hogy az FMRP szint 

szignifikáns mértékben csökkent az átmeneti és a premutációs allélt hordozók körében. 

Az FMRP szintek tanulmányozásával paralell a CGG ismétlıdésszámot és az FMR1 

mRNS szintet is tanulmányozták. Úgy gondolták, hogyha az FMRP szint csökkenés ilyen 

széles CGG triplettartományt érint és biológiailag következménye van, akkor a 

transzkripcionális kompenzáció mechanizmusának fellépése okán(98), látni kellene az 

FMR1 gén mRNS szintjének növekedését az ismétlıdésszámmal összefüggésben. 

Vizsgálataikban az FMRP szintek csökkenésével összefüggésben a vizsgált minták esetén 

az FMR1 gén mRNS szintje szignifikáns, 1.4-3.1-szeres növekedést mutatott. A 140 

illetve 190 ismétlıdést tartalmazóknál 1.5 és 3.1-szeresnek mutatkozott és az ehhez 

társuló FMRP szint a normál szint 40%-a volt csupán. 

Az úgynevezett átmeneti tartományba tartozók esetén, a 40-60 közötti 

tripletszámot hordozkónál (16, 82) szignifikáns, 17%-os csökkenést észleltek az FMRP 

szintben, ami azt sugallja, hogy esetleg már a 40 feletti tripletszámot hordozóknál az 

FMRP szint érintett.  
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Az átmeneti és a premutációs tripletszámú egyének a populáció közel 4%-át 

alkotják, a felismert, ezen csoportot érintı biokémiai változások miatt a fragilis X 

szindróma fenotipikus spektrumának átvizsgálása vetıdik fel. 

Habár az I304N mutációt hordozó Fragilis X-es sejtvonalban mutáns fehérje 

keletkezik, amelyik nem képes a nukleuszba behatolni, valamint riboszómákhoz kötıdni, 

az RNS szint a normál expressziós szint tartományban van 1.01(99, 100). Így az is 

lehetséges, hogy nem az alacsonyabb fehérjeszint kompenzálása miatt magasabb az 

FMR1 mRNS szint, hanem az expandált CGG triplettraktus arányában bekövetkezı 

nyitottabb promóter konformáció ami elısegíti és így növeli a  transzkripciót(101). A 

meghosszabbodott CGG-traktus maga az 5’ UTR-ban lassíthatja a transzlációt, ami 

csökkent FMRP szinthez vezet és egy feltőnı kapcsolatot mutat a traszkripció és a 

transzláció esetén az ismétlıdésszámmal.  

Az FMR1 mRNS szint további tanulmányozása szükséges, hogy a transzkripció 

kapcsolatát a metilációval és hiszton acetilációval tisztázni lehessen. A hipertraszkriptált 

premutációsok és a hipo-transzkriptált full mutációsok erre lehetıséget teremtenek és így 

talán fény derülhet ezen folyamatok molekuláris mechanizmusára. A precíz mechanizmus 

ismerete nélkül is levonható az a következtetés, hogy a növekvı ismétlıdésszámmal járó 

növekvı FMR1 traszkriptum szint, mind az átmeneti, mind a premutációs tartományban 

azt mutatja, hogy létezik egy az ismétlıdésszámhoz közvetlenül kapcsolt vagy attól 

független mechanizmus ami ilyen allélok esetén a csökkent FMRP szint kompenzációjára 

irányul. Ez a mechanizmus a transzláció nehezítettsége ellenére is próbálja az FMRP 

szintet a normál tartomány közeli szinten tartani a transzkripció fokozásával. A 

kompenzáció csak részleges, minthogy a normál FMRP szintet nem éri el azokban a 

sejtekben, ahol az ismétlıdésszám a normál tartományon kívül esik. Azonban a 

premutációt hordozókra jellemzı megkülönböztetı tünetek, kórképek mutatják, hogy 

ezeknek a molekuláris háttere nem csak az FMRP szint csökkenésben keresendı.  

Mint egy új és manapság még aluldiagnosztizált betegség a FXTAS a egyik 

leggyakoribb öröklıdı neurodegeneratív betegség a férfiaknál: 1:813 férfi között az átlag 

populációban. Az 50 év feletti FMR1 premutációt hordozó férfiak között 40% a 

penetranciája(102). Ezért nagy szükség van egy megfelelı terápia kidolgozására, hogy 

kezelni és gyógyítani lehessen ezt a betegséget. Manapság nincs specifikus kezelés a 
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FXTAS-ra, amely közvetlenül célozná a hozzá vezetı pathológiai mechanizmust. A fı 

orvosi gyakorlat manapság, hogy a  kezelésekkel a specifikus szimptómákat próbálják 

enyhíteni(102, 103). A FXTAS specifikus terápiájának kifejlesztéséhez molekuláris 

mechanizmusának alapos kutatása szükséges. A FXTAS egérmodelek, köztük a 

laborunkban elıállított KI egérmodel, a betegség molekulárispatológiai folyamatainak 

megértésére születettek. A modelekbıl jövı tapasztalatok és megfigyelések segíthetik a 

jövıbeni specifikus terápia kidolgozását.   

Manapság két tanulmány lett publikálva, ami a FXTAS patogeneziséhez közelebb 

vitt minket. Ezek a tanulmányok olyan fehérjéket azonosítottak, amelyek specifikusan 

együttmőködnek az rCGG tripletekkel(104, 105). Biokémiai és genetikai módszerek 

használatával három fehérjét azonosztottak: a purin-gazdag elemeket tartalmazó α-t 

(Purα), a heterogén molekuláris ribonukleoprotein (hn RNS) A2 és B1-t (azonos gén 

fehérjetermékének két izoformája) és a CUG vagy binding protein 1 (CUGBP1)-t. Ezek a 

fehérjék közvetlenül (Purα és hnRNP A2-B1) vagy közvetetten (CUGBP1 interakcióban 

a hnRNS A2 és B1 által) (104, 105) fizikai interakcióban vannak az rCGG tripletekkel. 

Mindhárom fehérje RNS-kötı fehérje, és igazoltan szerepük van az mRNS 

transzkripcióban, splicingban és a transzlációban. Érdekes, hogy a Purα knock-out (KO) 

egér születéskor normálisnak tőnik, de súlyos görcsöket (tremor) és spontán szédüléseket 

mutat a 2 hetes állat. Mindemellett csökkent számú neuront tartalmaz a hipocampus és a 

cerebellum régióiban(106). Az a feltételezés, hogy a túlexpresszált rCGG ismétlıdések a 

FXTAS-ban megkötik ezeket a fehérjéket és így kivonják ıket a normális celluláris 

funkciókból, így ezzel szignifikáns mértékben hozzájárulnak a betegség patológiájához. 

Ez az elképzelés erısen támogatott azáltal, hogy a Purα vagy a hnRNP A2 és B1 

túlexpresszáltatása erısen csökkentette, kompenzálta a neurodegenerációt a FXTAS 

légymodelben(104, 105).  

Ezek az eredmények direkt információkat szolgáltattak a jövıbeni terápiák 

kifejlesztéséhez, vagyis az rCGG ismétlıdések és a hnRNP között, hiszen azon szerek 

amelyek képesek specifikusan szupresszálni az interakciót az rCGG ismétlıdések és a 

fehérjekomplexek között képesek felszabadítani ezeket a fehérjéket a megkötöttségbıl.  

Azon kémiai komponensek, amelyek növelik az expresszióikat vagy ezen fehérjék 

funkcióját serkentik szintén hasznosak lehetnek. Ezen fehérjék további RNS targetjeinek 
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meghatározása és az érintett RNS targeteket célzó szerek a FXTAS-ban szintén terápiás 

lehetıséget rejthetnek.  

Az expressziós szintet a kromatin modifikációk is befolyasolják, így az FMR1 gén 

kromatin szintő változásainak ismertetése elött az alapismereteket tekintjük át.  

 

3.6 Az epigenetikai kód 

 

A nukleoszóma a kromatinstuktúra alapegysége az összes eukariótában. Nyolc 

hisztonfehérjébıl épül fel (két H2A, H2B, H3 és H4 fehérjébıl), amelyek körül a 146 bp-

nyi DNS tekercselıdik(107). Elsı leírása óta elfogadott, hogy a nukleoszómális hisztonok 

alkotta oktamerek feladata a DNS csomagolása. A nukleoszómáknak ezen DNS pakoló 

szerepe még érdekesebbé vált azzal a felfedezéssel, hogy a DNS kompakt szerkezetének 

kialakítása, kromatinná szervezıdése az eukarióta génreguláció alapvetı 

szabályozója(108). A megfelelıen elhelyezkedı nukleoszómák megakadályozhatják a 

traszkripciós iniciációs komplexek létrejöttét és a polimeráz enzim haladását. Az elmúlt 

években, a kromatin-átalakító enzimek családjait azonosították amelyeknek az alapvetı 

feladata, hogy újraszervezze a hiszton-DNS interakciókat és így elısegítse, vagy 

elnyomja a traszkripciót(109).  Ezek az enzimek ATP-függı módon képesek a hiszton 

oktamer elmozdulását elıidézni a DNS mentén és ezért lehetıvé teszik a DNS-hez 

kötıdı aktivátorok és represszorok kötıdését a felszabadult szekvenciákhoz. Ezen 

ismeretek alapján a nukleoszóma egy passzív transzkripciós inhibítornak tőnhetett. 

A nukleoszómák végsı transzformációja egy igazán izgalmas és szines szereplıvé 

azon tanulmányok napvilágra kerülte által vált, amelyek más enzimek tulajdonságait és 

hatásait vizsgálta a kromatinra.  
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3. Ábra 

A nukleoszóma, mint a kromatin alapegysége 

Az ábrán a nukleoszóma látható a poszttranszlációsan modifikálható 

hisztonvégekkel. A H2A-2A hiszton, H2B-2B hiszton, H3-3-as hiszton, H4-4-es hiszton. A 

3-as hiszton 9-es helye lehet acetilált, vagy metilált (piros és kék átfedı koronggal 

jelölve). A 2A hiszton C terminális végzıdése a 119-es lizinnél (K119) ubiquitinált. A 3-

as és 4-es hisztonok esetén csak egy-egy kópia, a 2A és 2B hisztonoknak egy-egy 

végzıdése került csak ábrázolásra. A piros korong- az acetil lizin, a kék korong- a metil-

lizin, a fehér korong- a metilált arginint, a zöld négyzet- a foszforilált szerint, a sárga 

négyzet az ubiquitinált lizint jelöli (Turner BM alapján (110)). 

 

Sok éven keresztül ismert volt, hogy a hisztonok N-terminális végei a nukleoszómák 

felszínén helyezkednek el és bizonyos aminosavakból állnak, amelyeket különbözı 

enzimek katalizálnak és poszttranszlációsan modifikálnak. Ezen modifikációk a lizin 

csoportok acetilációja, a szerinek foszforilációja valamint a lizin és arginin csoportok 

metilációja. A hisztonok N-terminális végzıdéseinek lokalizációja a nukleoszómában és 

a modifikálható részek láthatóak sematikusan ábrázolva a 3. Ábrán. 

Ezeknek a modifikációknak a szerepe és a hiszton végzıdések maguk manapság a 

legtöbb figyelemmel kísért kutatási területek, amiknek a fókuszában az epigenetikai 
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információk átvitele, a gének expressziószintő szabályozása, az expressziós mintázat 

kialakítása és az epigenetikai információk átörökítése áll. 

A hiszton végzıdések szerepének elsı demonstrációja a kromatin szerkezet azon 

felismerésbıl származott, hogy a transzkripcionálisan aktív kromatin frakciók acetilált 

hisztonokkal gazdagon ellátottak(111, 112), míg a heterokromatinizált régiók gyéren 

acetiláltak(113). Ez konzisztens azzal, hogy az acetilált hisztonvégek, a pozitív töltéseiket 

elveszítik és így gyengébben kötıdnek a DNS-hez, ami a kromatin nyitottabb állapotát 

eredményezi és így jobban hozzáférhetı a transzkripció számára. A töltések mediálta 

struktúrális változások expressziós változásokat idéznek elı, és a modifikációk hatása 

függ attól, hogy melyik aminosav modifikációja történt.  

A nukleoszómáknak szerepe lehet az epigenetikai információk egyik 

sejtgenerációról a másikra való átörökítésében. Az epigenetikai információ amit a 

hisztonvégzıdések hordoznak felbecsülhetetlen. Ötven különbözı acetilált izoformája 

van a négy hisztonfehérjének (H2B, H3 és H4-nek 16, míg a H2A-nak 2 különbözı 

acetilált formája van). Az izoformák tovább modifikálhatóak bizonyos lizin és arginin 

csoportok metilációja és szerin csoportok foszforilációja (H3, H4, H2B hisztonokon) 

által. A metiláció továbbá történhet egy, kettı, vagy három metilcsoport által, valamint 

egyéb modifikációk is felléphetnek, mint az ubiquitináció és adenozin-difoszfát-

riboziláció(114). A különbözı módosított hisztonvégzıdésekkel rendelkezı 

hiosztonokból felépíthetı nukleoszóma-változatok száma több ezerre tehetı. Ez vezetett 

ahhoz az elképzeléshez, hogy a hiszton végzıdés változatok egy hiszton kódot(115, 116), 

vagy epigenetikai kódot alkotnak amit a hisztonvég-modifikáló és demodifikáló enzimek 

építenek fel és tartanak fenn. A hiszton kódot pedig nem-hiszton fehérjék olvassák le. Az 

egy-egy DNS régióban elhelyezkedı nukleoszómák együttesen hatnak a kromatin 

struktúrára és a génexpresszióra, például CpG helyek citozinjainak metilációját 

indukálhatják DNS metiltranszferázok által, aminek a pontos mechanizmusa nem ismert, 

de több esetben leírták, hogy a metilált DNS-kötı fehérje 2, MeCP2 kötıdik hiszton 

deacetilázokhoz és metilált DNS régiókhoz, majd helyi hiszton deacetilációt eredményez 

és szuppresszálja a transzkripciót(117).  

A hiszton vég modifikáló és demodifikáló enzimek dinamikusan 

együttmőködnek, ennek következtében például a hisztonok acetil csoportjai folyamatosan 



 24 

acetilálódnak és deacetilálódnak néhány percnyi, vagy náhány órás ciklusokban(118). 

Egy-egy lizincsoport acetilációs állapota a hiszton acetiltranszferázok (HAT) és hiszton 

deacetilázok (HDAC) aktuális aktivitásától függ. Ez a mechanizmus sok energiát igényel 

a sejttıl, ugyanakkor gyros expressziós szintő szabályozást tesz lehetıvé.  

A hisztonok lizin csoportjai valamint arginin csoportjai lehetnek metiláltak, ami 

különösen stabil modifikáció(119). Általánosságban a 3-as hiszton 4-es, 36-os és 79-es 

lizincsoportjának metilációja az aktívan transzkripciónálódó géneken figyelhetı 

meg(119-122), míg a 3-as hiszton 9-es, 27-es és 20-as lizincsoportjának metilációja a 

represszált transzkripcióval társul(123-128). Ugyanazon lizincsoport metilációjának 

biológiai konzekvenciája lehet különbözı a metiláltság mértékétıl függıen. ĺgy egy-egy 

lizincsoport metilációjának mértéke, valamint a metilált hiszton elhelyezkedése a 

specifikus génlokuszon befolyásolja a transzripcióra kifejtett biológiai hatást(129-132). A 

hiszon demetilázok a metilcsoportok eltávolítását katalizálják a hiszton lizin és arginin 

csoportjain. Két féle hiszton lizin demetilázt azonosítottak eddig, a lizin specifikus 

demetiláz 1 (LSD1) és a Jumonji C (JMJC) domén család fehérjéket. Az arginin 

demetiláz a peptidilarginin deimináz 4 (PAD4/PADI4) a monometil-arginin csoportokat 

konvertálja citrullinná a 3-as és 4-es hisztonokon ezzel antagonisztikus hatást fejt ki az 

arginincsoportok metilációjára, bár a Pad4/PadI4 a nem metilált argininokat is képes 

citrullinná alakítani (130, 133).   

Mindemellett valószínőleg a lokális metilációs mintázat dinamikusan változik a 

metilált hisztonvégek proteolízissel vagy hiszton csere általi eltávalításával(134, 135).  A 

lizincsoportok acetilációjáért a hiszton acetilázok felelısek, míg a deacetilációban a 

hiszton deacetiláz enzimek vesznek részt. 

A HDAC-k négy funkcionálisan eltérı osztályba sorolhatóak a szekvenciáik 

hasonlatosságai alapjan. Az I. osztály (HDAC 1, 2, 3, es 8) és a II. osztály (HDAC 4, 5, 

6, 7, 9 es 10) tagjai acetil-csoportokat távolítanak el cink mediált hidrolízissel. A III. 

osztály tagjai, melyek közé tartozik a SIRT1 is acetil-lizin reziduálokat deacetilálnak, 

amely folyamat során NAD+ szabadul fel és nikotinamid, ami mintegy végtermék 

inhibítor, leállítja a folyamatot. A IV. osztály müködését tekintve hasonlatos az I. és a II. 

osztályhoz.  
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Mindeddig a DNS (dezoxiribonukleinsav) metiltranszferáz inhibítor, 5-azadC (5-

aza-2-deoxicitidin) mellett az I., II., és IV. osztályba sorolt HDAC-k hatását tesztelték az 

FMR1 gén reaktivációjára FXS sejtvonalakon(136-138). Ezeknek a szereknek, amelyek 

közé tartozik a trichostatin A (TSA) is és a rövid zsirsav phenylbutarát, sokkal kisebb 

hatása volt az FMR1 gén reaktivaciójára, mint a 5-azadC-nek, bár szinergisztikus hatást 

emlitettek amikor ezeket a szereket a 5-azadC-nal együttesen használták(136, 138-140).  

Manapság vált nyilvánvalóvá, hogy nemcsak néhány HDAC hat preferenciálisan 

specifikus lizin helyeken a különbözı hisztonokon, de ugyanakkor müködésük is 

bizonyos génekre specializált(141). 

ĺgy a rendelkezésre álló adatok nem adnak választ a HDAC-k szerepére, különösen a III. 

osztályba sorolható HDAC-k szerepére az FMR1 gén elcsendesítésében és így az FXS 

kialakulásában. 

Kísérleteinkben azt találtuk, hogy a SIRT1, egy III. osztály HDAC, fontos szerepet 

játszik az FMR1 gén elcsendesítésében FXS sejtekben és hogy a SIRT1 inhibítorok 

szignifikáns növekedést okoznak az FMR1 gén transzkripciójában. A megemelkedett 

transzkripció együtt jár a 4-es hiszton 16-os pozíciójú lizincsoportjának acetilációjával 

(H4K16Ac) és a 3-as hiszton 9-es lizincsoportjának acetilációjának (H3K9Ac) 

emelkedésével, de nem volt hatással a 3-as hiszton 4-es lizincsoportjának dimetilált 

változatának (H3K4diMe) szintjére és a DNS metilációs státuszára. 

 

3.7 Az FMR1 gén elcsendesülése 

  

Az FMR1 gén 5’UTR régiójában fellépı CGG ismétlıdés expanzió következtében a 

full mutációs allélt hordozó gén metilálttá válik és elcsendesül. Az FMR1 gén metilációja 

mind küzvetlenül, mind közvetett módon kifejti hatását, mivel közvetlenül gátolja a 

metilációérzékeny transzripciós faktorok kötıdését és közvetetten, a kromatin 

kondenzációját indukálva akadályozza a transzkripció megindulásához szükséges 

iniciációs komplex kötıdését. Az FMR1 gén elcsendesülése során a génszekvenciában 

(CGG tripletszám) bekövetkezı változás indukálja a létrejövı lokális epigenetikai 

változásokat. 
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A gén 5’ régiója környékén normál esetben a lizin csoportjaikon acetilált 3-as 

hisztonok (H3-ok) és 4-es hisztonok (H4-ok) helyezkednek el, a gén aktív, eukromatin 

állapotban van. Az FXS sejtekben ugyanezen régió környékén kevésbé acetilált 

hisztonokat találtak, ami a gén inaktív, heterokromatinizált állapotát jelzi(142). Az 

elcsendesített gén a teljes H3 és H4 tekintve hipoacetilált.  

A specifikus modifikált lizincsoportok közül az FMR1 gén tekinetetében a 

H3K4diMe-t, a H3K9Ac-t és a H3K9diMe-t vizsgálták eddig. A a 4-es hiszton 9-es 

lizincsoportjának metiláltsága a heterokromatin állapotra jellemzı és az elcsendesült 

gének jellegzetes kromatinmodifikációs markere(138). A H3K4diMe és a H3K9Ac két 

aktív kromatin modifikációs jel az aktív gének markerei.  Az FXS betegeknél az 

H3K4diMe és a H3K9Ac szint csökkent, míg a H3K9diMe szint emelkedett a normál 

génhez hasonlítva(136, 138, 140). 

Más, intenzívebben kutatott gének analógiájára azt várjuk, hogy más hiszton 

reziduálok is ellentétes mértékben metilálódnak és acetilálódnak az FMR1 gén aberráns 

csendesedése során, annak kisérıjeként. 

Minden adat arra mutat, hogy az FMR1 gén transzkripcionális repressziója akkor 

következik be az FMR1 gén 5’ UTR régiójában 200 feletti ismétlıdésszámot tartalmazó 

allélok esetén amikor az 5’ régióban mind a CpG sziget, mind a CGG triplettraktus 

hipermetilálttá válik. Igazolt továbbá, hogy a metiláció és a gén konzekvens inaktivációja 

fertilizáció után történik, az embriogenezis során, és az FMRP az embrionális fejlıdés 

elsı lépéseiben még expresszálódik(143, 144). Azonban meg kell említenünk, hogy azon 

betegek vizsgálata alapján, akik deléciót hordoznak az FMR1 génjükben és így ebben a 

korai embrionális szakaszban sem expresszálják az FMRP-t nem tapasztaltak semmiféle 

fenotipikus különbséget a hipermetilált allélt hordozókkal összehasonlítva(19, 25). Ez 

alapján a korai embrionális korban expresszálódó FMRP nem tőnik alapvetı 

fontosságúnak a betegség kialakulásában.  

Egy napjainkban végzett tanulmány szerint az FMR1 gén aktív versus inaktív állapota 

a kromatin konformációját a gént kódoló DNS-szakasz határain túlterjedıen érinti. A 

promóter régiótól up és downstream 25 kb távolságnyira elhelyezkedı kromatin 

szegmensek (összesen egy 50kb domén) kevésbé képesek egymással interakciót 

kialakítani, amikor az FMR1 gén aktív, így expressziója egy szignifikánsan nagyobb 
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kromatin szakaszt érint, mint amelyek az FMR1 génexpresszióra jellegzetes hiszton 

modifikációkkal jelöltek(145).  

Az FMR1 gén elcsendesülése során a hiszton deacetiláció és a DNS metiláció közötti 

összefüggés, valamint a gén elcsendesülése által érintett szélesebb körő kromatinstruktúra 

változásának hatása a mai napig nem tisztázott.  

 

3.8 Az FMR1 gén reaktivációja 

 

Mivel a promóter régió és az open reading frame (kódoló régió) változatlanok 

maradnak a ismétlıdésszám növekedésével, így potenciális lehetıséget kínál az FXS 

szimptómák enyhítésére vagy megszüntetésére az FMR1 gén reaktivációja (17, 136, 146, 

147). 

A CGG ismétlıdésszám 200 fölé való expanziója által indukált gén-elcsendesülés 

összefügg az 5’ régió metiláltságával. Korábbi tanulmányok mutatták, hogy más, 

aberráns módon elcsendesült génekhez hasonlóan az FMR1 gén is reaktiválható kémiai 

ágensekkel.  

Az FXS sejtek kezelése 5-azadC-nal, amely egy DNS metiltranszferáz inhibítor, 

csökkentette a DNS metilációt és részleges génreaktivációt eredményezett, a normál szint 

25-30%-át megközelítıen(137, 138). A kezelés hatására az elcsendesült gén 

reaktiválódott és a H3K4diMe szint emelkedett, míg a totál H4 acetilációs szintje 

változatlan maradt. Továbbá a reaktiváció során csökkent a H3K9 metiláltsága. 

Ez ellen a szer ellen két fı érv szól: nagyon toxikus és DNS replikáció szükséges 

hogy a hatását kifejtse. Ezen okok miatt hatásossága in vivo limitált, különösen 

posztmitotikus sejtek esetén, mint a neuronok, ahol az FMRP hiány az FXS betegeknél 

kulcsfontosságú. Ugyanakkor mőködése kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a 

DNS demetilációja szükséges-e a génreaktivációhoz és a Fragilis X betegség esetleges 

lehetséges kezelésénél. 

Mint említettük az elcsendesített génhez kötıdı H3 és H4-ok hipoacetiláltak. A 

specifikus modifikált lizincsoportok közül H3K4diMe, a H3K9Ac és H3K9diMe 

vizsgálták eddig. A H3K4diMe és a H3K9Ac két aktív kromatin modifikációs jel, míg a 

H3K9diMe az elcsendesült gének kromatinmodifikációs markere. Az FXS betegeknél az 
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H3K4diMe és a H3K9Ac szint csökkent, míg a H3K9diMe szint emelkedett a normál 

génhez hasonlítva(136, 138, 140). A hisztonok acetilációs állapota speciális génrégiókhoz 

kapcsolt, azokat jellemzi és kritikus szerepet játszik a génexpresszió regulációjában. Az 

acetilációs szint függ a HAC-k és a HDAC összjátékától. 

Más, intenzívebben kutatott gének analógiájára azt várjuk, hogy más hiszton 

reziduálok is ellentétes mértékben metilálódnak és acetilálódnak az FMR1 gén aberráns 

csendesedése során, annak kisérıjeként. Ezért tanulmányunkban új hisztondeacetiláz 

inhibítorokat vizsgáltunk, valamint a kezelések során érintett hisztonmodifikációkat.

 

3.9 Állatmodellek az FMR1 gén mutációira 

 

3.9.1 A KO egérmodel 

 

A létrehozott egérmodelek segíthetnek az FMR1 gén mutációihoz kapcsolt 

betegségek molekuláris patológiájának modellezésében és megértésében. Azt fogjuk 

tárgyalni, hogy hogyan tudnának a modelekbıl jövı tapasztalatok és megfigyelések 

segíteni a jövıbeni terápia kidolgozásában, kifejlesztésében. 

Mint már kimutatták az rCGG ismétlıdések toxikusnak bizonyultak humán 

neuronális sejtkultúrában és a transzgenikus Drosophilá-ban (79, 80). Továbbá a FXTAS 

Drosophila modeljében nem-kódoló rCGG repeatek inklúziós testeket formáltak, ami 

neurodegenerációhoz vezetett, ezen testeken a FXTAS-ban szenvedı betegek celluláris 

jellegzetességei(80). 

Az elsı egérmodel a Fragilis X szindróma modelezésére született és az FMRP 

fehérje hiányát modelezte, mivel ebben az egérben a gén úgynevezett null allélja 

szerepel, nem keletkezik se mRNS, se fehérjetermék. Az Fmr1 knock-out (KO) egér 

kifejlesztése segített megérteni az FXS neurobiológiáját(31). Az egér macroorchidizmust,  

tanulási valamint memória deficitet mutat ami megegyezı a klinikai fenotípussal. Az 

Fmr1 KO egérnek meghosszabbodott és vékony dendritikus nyúlványai analógok azokkal 

az alapvetı abnormalitásokkal amelyeket a humán FXS betegek agyában figyeltek 

meg(148, 149). A szomatoszenzoros corticalis régió fejlıdésének tanulmányozása az 

Fmr1 KO egérben azt mutatta, hogy a dendritikus regresszió rendellenes, ami azt 
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sugallja, hogy az FMRP talán szükséges a normális maturáció és elimináció 

folyamatához a cerebelláris corticalis fejlıdés során(150). Ez az egér volt használva arra, 

hogy tanulmányozzák az FMRP interakcióit és hogy a target génproduktumokat 

megtalálják. A KO egér tanulmányozása vezetett a kandidált gének megtalálásához, 

amelyek talán részt vesznek az FXS kialakulásában(37, 151). Az FMRP résztvesz  a 

transzláció regulálásában, ebbe beleértendı a transzláció szupresszálása is(76). 

Az érintett messenger RNS-ek, amelyeket az FMRP-hez kötıdı elemekként 

határoztak meg, olyan fehérjéket kódolnak amelyek a szinaptikus vagy fejlıdési 

neurobiológiai folyamatokban vesznek részt(39). Feltételezhetı, hogy az FMRP nem 

csak a szinaptikus plaszticitás kialakításában, hanem az mRNS transzport és a lokális 

fehérjeszintézis regulációjában is részt vesz a szinapszisoknál(152, 153). Szintén 

valószínő, hogy az FMRP a szinaptikus fejlıdésben és plaszticitásban az mRNS 

transzportáció és/vagy transzláció regulációja által vesz részt, és így regulálja a 

dendritikus fehérjeszintézist(76). Továbbá, úgy tőnik, hogy az FMRP talán kötıdik a 

mikroRNS-ekhez, ami növeli a kép komplexitását, hogy hogyan regulálja az FMRP az 

RNS transzportot és transzlációt. Az FMR1 gén expresszió-zavarának megértése fontos a 

a genomszintő expresszióban betöltött szerepének tisztázásához. 

Az FMR1 KO egér hippocampusában tanulmányozott szinaptikus plaszticitás 

sugallta, hogy az FMRP hiánya a fehérje szintézis és a metabolikus glutamate 

receptor(mGluR) aktivációjának felborulásához vezet ami megváltoztatja a szinaptikus 

fejlıdést(154). A transzkriptumok relatív nagy száma kötıdik az FMRP-hez, amelyeket 

koimmunoprecipitációs kísérletekkel azonosítottak egér agyakból izolál frakciókban. 

Ezek a kandidált gének valószínőleg részt vesznek az FXS fenotípus kialakításában(37). 

Az FMRP vesztésnek a  downstream génekre való hatásának tanulmányozása még csak 

kezdeti fázisban van és fıleg a KO egér tanulmányozásából származnak az ismereteink. 

Például, a GABAA receptor szubunit, a p guanine exchange factor és a G-protein szignál 

regulator alacsonyabb szinten expresszált az Fmr1 KO egérben a kontrollhoz 

hasonlítva(155, 156). 

Minthogy a szinaptikus plaszticitás elfogadottan az agyi kognitív funkciók alapja 

a korai tanulmányok a hipocampalis szinaptikus plaszticitás eltéréseit keresték az Fmr1 

KO egérmodelben. Habár a korai vizsgálatok nem vezettek eredményre, minthogy mind a  
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protein szintézis-függı, mind a protein syintézis független hipocampalis long term 

potentiation (LTP) normális volt az FMR1 egérben(157, 158). Késıbb fedezték fel az 

Fmr1 KO egérben, hogy a fı long-term depression (LTD) a hipocampusban 

diszregulált(159). Ez a szinaptikus depresszió a Gp1 mGluR (mGluR-LTD) aktivációja 

által indukált, és normál esetben fehérjeszintézis függı, ellentétben a szinaptikus 

plaszticitás NMDA receptor-függı formáival amiket elızıleg vizsgáltak(157, 158). Ez az 

LTD fenotípus az Fmr1 KO egérben továbbá nem mutat általános növekedést a 

szinaptikus depresszióban, ellentétben a klasszikus NMDA receptor-függı LTD 

formával. 

A legyakoribb neurológiai abnormalitás az FXS betegeknél az epilepszia, a 

betegségben szenvedı gyermekek 20%-ában van jelen, és úgy jelentkezik, mint szédülés 

és EEG abnormalitás(160). Ez a fenotipus robusztusosan megjelenik az Fmr1 KO 

egérben is az audiogenikus roham paradigmában (161-163). Az Fmr1 KO egérben, a 

megnövekedett roham szuszceptibilitás csillapítható az mGluR5 redukált expressziója és 

a receptor antagonizmus által (161). Egy ilyen mGluR5 antagonista az MPEP, aminek 

használatával az FMR1 KO egér legtöbb szimptómája visszafordítható(163). A 

késleltetett prepubescent növekedés, az LTD deficiencia így csökkenthetı, 

normalizálható, de a macroorchidizmus nem. Érdekességképpen az epileptiformok újabb 

generációjára az jellemzı, hogy mind mGluR blokkoláson keresztül mind 

proteinszintézis függıen (164) hatnak és blokkolják az epileptogenezist. Ami konzisztens 

az FMRP és az mGluR5 transzlációra kifejtett ellentétes hatásával. 

Az expanzió prezigótikus modeljét látszik igazolni az, hogy a humán esetben csak 

oocytákban és spermatogóniumokban figyeltek meg full mutációs allélokat. A testisekben 

a késıbbi érési fázisú spermiumokban már csak premutációs allélokat találtak, ami azt 

bizonyítja, hogy az expanzió és a deléció a germinális fejlıdés elıtt történik(165). 

Állatmodelek szükségesek, hogy a nagy számú utódgeneráció vizsgálatával az 

expanzió a metiláció és az inaktiváció idejét, és pontos mechanizmusát amelyeket a 

betegekben látunk meg lehessen határozni. 

Talán új állatmodelek alapján választ kaphatunk arra, és könnyebben 

tanulmányozhatóvá válik, hogy hogyan és mikor történik az FMR1 gén elcsendesülése, 
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bár a jelen pillanatban még nem áll rendelkezésre olyan állatmodel, amely az FMR1 gén 

aberrált metiláltságát mutatja és így modelezné az FXS szindrómát. 

 

3.9.2 A Fragilis X premutációs egérmodel 

 

Manapság neurológusok egyedi neurológiai szimptómákat fedeztek fel, ami a 

Fragilis X premutációs allélt hordozókr jellemzıek, ami különbözik a Fragilis X 

szindróma tüneteitıl(66-70). Ez az újonnan felfedezett betegség Fragilis X-hez kötıdı 

tremor/ataxia szindróma (FXTAS). A fı tünetei ennek a szindrómának intencionális vagy 

posturális (action) tremor. A betegek agyában cerebelláris inklúziós testeket detektáltak, 

amik radiológiai képalkotó módszerekkel kimutathatóak, valamint postmortem 

szövetekbıl(71-73). 

Mint egy új és manapság még aluldiagnosztizált betegség a FXTAS az egyik 

leggyakoribb öröklıdı neurodegeneratív betegség a férfiaknál: 1:813 férfi között az átlag 

populációban és az FMR1 premutációt hordozók között 40% a penetranciája az 50 év 

feletti férfiak között(102). Ezért nagy szükség van egy megfelelı terápia kidolgozására, 

hogy kezelni és gyógyítani lehessen ezt a betegséget, amelynem specifikus kezelésére 

manapság még nincs mód. A specifikus terápia kidolgozását segítendı jöttek létre a 

premutációs egérmodelek. 

Mivel a tripletexpanzió mechanizmusa még ismeretlen és a premutációs mérető 

alléloktól a full mutációs tartományba történı nagy expanziók egerek esetén eddig nem 

voltak megfigyelhetıek, ez volt az alapja annak az elképzelésnek, hogy nagy expanzió 

nem fordul elı ezekben az állatokban és így nem tekinthetıek jó modelek az expanzió 

mechanizmusának tanulmányozásához.  

A laborunkban elıállított a knock-in (KI) egérmodel mutatja a kulcs 

szimptómákat, amelyeket a humán premutációt hordozóknál megfigyeltek és leírtak. 

Ezen szimptómákat a korábban leírt KI egérmodel nem mutatotta(166, 167). Ezek az 

állatok szintén elıször szolgáltatnak példát a nagy ismétlıdésszám expanzióra ami a 

premutációs mérető allélt a full mutációs mérető tartományba transzformálja egy 

generáció alatt. 
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A laborunkban elıállított Fmr1 premutációs allélt tartalmazó KI állatmodel a 

következı stratégia alapján lett elıállítva:   

A stratégia amelyet követtek és a targeting vektor a 4. Ábrán látható és az 

ábramagyarázat az ábra aljegyzetében olvasható. Röviden, BAC könyvtárból lett 

kiválasztva az egér Fmr1 gént tartalmazó BAC (Bacterial Arteficial Chromosome-

Bakteriális mesterséges kromoszóma) vektor (BAC 16411 klón), ezen BAC klón a 129-

/SvJ egértörzsbıl származó embrionális ıssejtbıl származott (ES) (Genome Systems, 

Inc., St.Louis, MO, USA). A targeting konstrukt az 4. Ábrán látható módon lett 

elkészítve 38LoxP alapvektor használatával (Genome Systems, Inc.). Ez a vektor 

tartalmaz egy Neomycin rezisztenciagént, amelyet körbevesznek a loxP helyek és amely 

2 klónozóhely között helyezkedik el. A tripletismétlıdések, amelyek az Fmr1 gén 1. 

exonjában helyezkednek el két SfiI hellyel lettek helyettesítve. A hosszú triplettraktust in 

vitro módosított szériális ligációs startégiával sikerült létrehozni. Ezt a technikát elızıleg 

laborunkban fejlesztették ki(168) és lehetıséget teremtett, hogy rövid, stabilabb 

tripletismétlıdésbıl álló traktusokból hosszúakat hozzanak létre. Az tripletismétlıdések a 

felhasználó által meghatározott restrikciós helyekkel lettek felruházva, ebben az esetben 

SfiI helyekkel, amely kompatibilis az exon1 helyre inszertált helyekkel. A triplettraktust 

az SfiI emésztett targeting konstruktba ligálták és elektroporálták a 129S6/SvEv 

egértörzsbıl származó TC1 ES sejtekbe(169). Ezt követıen a megfelelıen beilleszkedett 

(beinszertálódott) konstruktot tartalmazó ES sejtek egér blasztocisztákba lettek injektálva 

standard eljárással. Ezek az egerek és a soronkövetkezı generációik C57/BL6 

egértörzsben lettek tenyésztve. Ezeket az egereket olyan egerekkel kereszteztük, amelyek 

Cre rekombináz enzimet expresszáltak csíravonalukban, amely keresztezéssel el tudtuk 

távolítani a neomycin (Nm) rezisztencia gént(170). Az Nm+ és az Nm- egerek között nem 

találtunk különbséget egyik vizsgált paraméterben sem.  



 33 

 

4. Ábra 
A targeting vektorkonstrukció ismertetése 

A KpnI-PstI fragment, amely tartalmazza a WT egér Fmr1 gén 1. exon régióját úgy lett 

megváltoztatva, hogy a normál egér CGG*CCG ismétlıdéseit 2 különbözı SfiI hellyel 

helyettesítették. Ebbe a módosított fragmentbe lett beillesztve a WT KpnI-PstI fragment 

az Fmr1 gén 5’végének BamHI-SstI szubklónjába. A módosított 5’ végzıdést (szürke 

téglalap) és a 3’ végzıdést (fekete téglalap) a 38LoxP klónozó vektorba (fehér téglalap) 

inszertálták úgy, hogy a konstruktot SfiI restrikciós enzimmel emésztették majd ligálták a 

CGG*CCG fragmentbe, ahogy azt elızıleg leírták (171). Ezt követıen SfiI hasító helyet 
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tartalmazó szekvenciák lettek a konstrukt 2 végéhez illesztve, amely hasítóhelyek 

kompatibilisek azokkal a helyekkel, amelyek az 1. exon régióban lettek létrehozva. A 

restrikciós enzim hasító helyek amelyek a klónozás során eltüntetésre kerültek zárójellel 

lettek jelölve. Azon helyek, amelyeket a targeting konstruktban létrehoztak az Escherichia 

coli eredető vektorral és így E. coli eredető szekvenciát tartalmaznak, szürke betők 

jelölnek. 

 

A KI egérmodel tanulmányozását a társszerzık közremőködésével végeztük. Azon 

kísérletek eredményei amelyeket társszerzı kollégáim végeztek a saját kísérletektıl és 

eredményektıl elkülönítendı a megbeszélés részben lettek tárgyalva.  

Kollaborációban a Maryland University-vel karakterizáltuk a laborunkban létrehozott KI 

egérmodelt. Az immunhisztokémiai vizsgálatok a Maryland Egyetemen készültek az 

Anatómiai és Neurobiológiai részlegen Gloria E. Hoffman laborjában.   
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4. Célkitőzések 

 

1. Az eddig próbált hiszton deacetiláz és DNS transzmetiláz inhibítorokkal szemben, 

amelyek vagy csak kis hatást fejtettek ki a Fragilis X szindrómában szenvedı betegekben 

elcsendesült FMR1 gén reaktivációjára, vagy nagyon toxikusnak bizonyultak, 

hatékonyabb és kevésbé toxikus kémiai komponenseket kerestünk, amelyek képesek az 

elcsendesült gént reaktiválni. 

 

2. Az eddig nem tanulmányozott, III. osztályba tartozó hisztondeacetilázok szerepének 

tisztázását tőztük ki célul az FMR1 gén elcsendesülési folyamatában. 

 

3. Az FMR1 gén reaktivációjának és elcsendesülésének mechanizmusában szerepet játszó 

epigenetikai változásokat kerestük, e folyamatok megértése és a jövıbeni célzott 

farmakológiai stratégia elısegítése céljából. 

 

4. A laborunkban elıállított Fmr1 knock in egérmodelben, amely premutációs 

tartományba tartozó tripletismétlıdést tartalmaz, a humán premutációt hordozó 

egyénekben leírt anatómiai elváltozásokat kerestünk, a modelállat modelként való 

használatának igazolására. 

 

5.  Tanulmányunk célja volt továbbá, hogy az Fmr1 knock in egérmodel premutációs 

alléljának repeatszám változását nyomonkövessük generációról generációra, és ezzel a 

premutációs allélok full mutációs alléllá való növekedését tanulmányozhassuk, amire 

eddig nem volt mód az ezt megelızıen elıállított egérmodelek esetén. 
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5. Anyag és Módszer  

 

5.1 Sejtvonalak és plazmidok  

 

Kísérleteinkben nem érintett egyénekbıl származó limfoblasztoid sejtvonalakat 

(GM02168, GM06895) és fibroblaszt sejtvonalat (GM00357), valamint FXS-ban 

szenvedı betegekbıl származó limfoblasztoid (GM03200B, GM04025, GM09145) és 

fibroblaszt sejtvonalakat (GM05131, GM05848) használtunk, melyeket a Coriell Cell 

Repository-ból (Camden, NJ, USA) vásároltuk. Minden sejtvonal férfiakból származott, 

mert nık esetén a betegség tanulmányozása nehezebb a fellépı random X kromoszóma 

inaktiváció (a lionizáció) miatt, valamint a Sherman paradoxon miatt. 

A pcDNA3 plazmid alapú domináns negatív mutáns humán MOF (dnMOF) 

expressziós vektor konstruktot Arun Guptától (Washington University school of 

Medicine, St. Louis, MO, USA) kaptuk. A pCRUZ-HA (haemagglutinint expresszáló 

vektor), a pCRUZ-HA-SIRT1 és a domináns negatív pCRUZ-HA-SIRT1 vektorokat 

Toren Finkel (NHLBI, NIH, Bethesda, MD, USA) ajándékozta laborunknak. 

 

5.2 Sejtkultúra, kezelések 

 

A limfoblasztoid sejteket RPMI médiumban kultúráltuk 10% fetal bovine szérum és 

100 unit penicillin és streptomycin jelenlétében. A fibroblaszt sejteket Minimum 

Essential Mediumban növesztettük 1% Glutamax, 10% fötális bovine szérum és 100 unit 

penicillin streptomycin jelenlétében. A médiumok, antibiotikumok és szérumok az 

Invitrogen-tıl(Gaithersburg, MD, USA) származtak. A sejteket 37°C-on 5% CO2 

jelenlétében inkubáltuk CO2 -inkubátorban.  

A splitomicin és a trichostatin A a Tocris-tól (Ellisville, MO, USA) került 

beszerzésre. A nikotinamid és a 5-azadC a Sigma (St. Louis, MO, USA) gyártócégtıl lett 

vételezve. 
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A sejtek inkubálása a 300 vagy 700 µM koncentrációjú splitomicinnel, a 15 mM 

nikotinamiddal és a 3 µM TSA-val 24 órás idıtartamban történt. A 10µM 5-azadC-nel 72 

órán keresztül inkubáltuk a sejteket. 

 

5.3 Fibroblaszt sejtek transzfekciója 

 

A fibroblaszt sejtek transzfekciójához Fugene 6 (Roche USA, Nutley, NJ, USA) 

transzfekciós reagenst használtunk a gyártó cég használati utasítása szerint. Hatlyukú 

szövettenyésztı edényben lyukanként 106 sejtet helyeztünk el 2 ml szövettenyésztı 

médiumban a transzfekciót megelızı napon. Másnap a médiumot 2 ml friss médiumra 

cseréltük ki. A transzfekcióhoz 48.5 µl médiumot kevertünk össze 1.5 µl Fugene-nel 

majd 5 percig inkubáltuk a keveréket szobahın, szövettenyésztı fülke alatt, majd  50 µl,  

500 ng plasmidot tartalmazó médiummal elegyítettük és 20 percig a fülke alatt 

inkubáltuk. A transzfekciós oldatot ezután a sejtekhez adtuk és 48 óra elteltével kezdtük 

meg a sejtek analízisét. 

 

5.4 RNS expressziós-szint vizsgálat 

 

A sejtvonalakból totál RNS-t izoláltunk Trizol reagens (Invitrogen, Gaithersburg, 

MD, USA) használatával. 500 ng RNS felhasználásával, SuperScript III RT First strand 

synthesis system (Invitrogen, Gaithersburg, MD, USA) segítségével reverse traszkripciós 

reakcióban cDNS-t szintetizáltunk a gyártó utasításai szerint.  

A real-time PCR reakciókat ABI 7500 FAST PCR system készüléken (Applied 

Biosystems, Foster City, CA) végeztük TaqMan–Universal PCR master mix és FMR1 

valamint beta-glükuronidáz (GUS) TaqMan próba-primer mixek (Applied Biosystems) 

felhasználásával. A kvantitációhoz a komparatív treshold (Ct) metodikát használtuk. A 

GUS egy housekeeping gén, amelynek az expressziójára nincs hatással az FXS és nem 

változott a kezelések során, így a kapott GUS Ct értékek (G) különbségei a reakcióba 

bevitt templát mennyiségeket mutatják és alkalmasak az ez alapján történı 

normalizáláshoz. A normalizált kezelt Ct érték (∆K) a kezelt minta FMR1 Ct értékének 
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(K) és G értékének (KG) különbsége (∆K=K-KG), míg a normalizált nem kezelt minta 

FMR1 Ct értéke (∆NK) az NK-NG különbségébıl adódik.  

A kezelés hatására fellépı expressziós-szint változást (fold change) a normalizált 

kezelt (∆K) versus nem kezelt minták Ct értékei (∆NK) alapján kalkuláltuk az alább 

részletezett módon:  

 

Fold Change = 2-( ∆K - ∆NK )   

 

ahol K a kezelt minta FMR1 Ct értéke, NK a nem kezelt minta FMR1 Ct értéke, 

NG a nem kezelt minta Ct értéke, KG a kezelt minta Ct értéke és 

∆K=(K-KG), ∆NK=(NK-NG). 

 

5.5 Kromatin Immunoprecipitációs esszék 

 

A splitomicin és az 5-azadC kezelések hatására létrejövı kromatin szintő 

változásokat kromatin immunoprecipitációs esszé segítségével hasonlítottuk össze, 

melynek folyamatábrája a 4. Ábrán látható. A sejtvonalak kezeléséhez a splitomicin a 

Tocris-tól (Ellisville, MO), míg az 5-azadC a Sigma-tól(St. Louis, MO, USA) került 

beszerzésre. 

A felhasznált antitestek a következı helyekrıl származtak: az anti-acetilált-hiszton 

H4 (Lys16) (Cat.#: ab1762) és a anti-haemagglutinin-tag (HA-tag) antitest (Cat.#: 

ab1424) az Abcam-tól (Cambridge, MA, USA), az anti-acetilált-hiszton H3 (Lys9) 

(Cat.#: 07-352), az anti-dimetilált-hiszton H3 (Lys 4) (Cat.#: 07-030) és az anti-rabbit Ig 

antitestek a Millipore-tól (Temecula, CA, USA).  

A kromatin immunoprecipitációs (ChIP) esszé kitet az Upstate-tıl (Charlottesville, 

VA, USA) vásároltuk és a gyártó cég instrukcióitól kis mértékben eltérve használtuk 

(172). A sejtekben lévı DNS-fehérje és fehérje-fehérje komplexeket reverzibilis 

keresztkötésekkel fixáltuk 1% formaldehidet tartalmazó tenyészmédiumban 5 perces 

25°C-on való inkubálással(1ml médiumhoz 27 µl formaldehidet adtunk). A mosási 

lépések között szobahımérsékleten 2.5 percig, 2000 rpm-mel centrifugáltuk az oldatokat, 

majd a felülúszót eltávolítottuk. A keresztkötési folyamatot 1 ml glycine-stopfixszel 
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(10v% 10x glicin oldat (Sigma), 10% 10x PBS oldat (Sigma) destillált vizben és 1% 

proteáz inhibítor (Sigma)) való mosással állítottuk le, az oldatban 5 percig rotátoron, 

szobahımérsékleten inkubáltuk a sejteket, majd jéghideg 1xPBS oldattal mostuk át. 

Ezután jégen inkubálva SDS lízis pufferben (1% SDS, 10 mM EDTA és 50 mM Tris–HCl 

pH 8.0) lizáltuk a sejteket. 

 

 

5. Ábra 

A kromatin immunoprecipitációs esszé 

A sejteket 1% formaldehiddel fixáljuk→ A fehérjékhez kötött DNS-t szonikálással 

fragmentáljuk→ Az így kapott oldatból immunoprecipitációval kötjük meg a vizsgálni 

kívánt fehérjét→ A vizsgált fehérjéhez kötıdött DNS fragmenteket a keresztkötések 

bontása után izoláljuk→ A kérdéses DNS régiók amplifikációjával vizsgálható, hogy a 

kérdéses fehérje kötıdik- e a régióhoz és más régiókhoz viszonyítva milyen mértékben 

kötıdik. 

 

A sejtlizátumot tartalmazó oldatban lévı kromatint szonikáltuk 200 és 1000 bp 

közötti fragmentekre Bioruptor szonikátor (Diagenode, Philadelphia, PA, USA) 

használatával. A sejttörmelékektıl 4°C-on, 13000 rpm-es centrifugálással tisztítottuk 

meg az oldatokat és a felülúszó fázist 60 µl-es, egyenlı őrtartalmú részekre osztottuk és -

80°C-on tároltuk.  
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A szonikálás hatékonyságát a kapott DNS minták fragmentméretei alapján 

teszteltük 40 µl felülúszó felhasználásával. A felülúszót 160µl destilláltvízben oldottuk és 

10 µl 5 M NaCl-oldat hozzáadásával 65°C-on inkubáltuk 4 órán keresztül, ezáltal a DNS-

fehérje, valamint fehérje-fehérje keresztkötéséket oldottuk. Az így felszabadult DNS-eket 

izoláltuk. A DNS izoláláshoz az oldatokat fenol-kloroform-izoamilalkohol oldattal 

(Invitrogen) kevertük 1:1 arányban, majd 10 perces, szobahımérsékleten történı 13000 

rpm-es centrifugálást követıen a felülúszóból a DNS-t etanolos-Na-acetátos kicsapással 

(a felülúszóhoz viszonyított 2.5x térfogat etanol, 1/10 térfogat Na-acetát és 1 µl csapadék 

festék (pellet paint)) kaptuk meg, -80°C-on történı inkubálás és 10 perces 

szobahımérsékleten történı 13000 rpm-es centrifugálást követıen. A DNS- csapadékot 

20 µl 1xTE pH 8.0 oldatban oldottuk és 1%-os agaróz gélen futtatuk meg.    

A szonikált lizátumokat ChIP oldó pufferben oldottuk fel (0.01% SDS,  1.1% 

Triton X-100, 1.2 mM EDTA, 16.7 mM Tris-HCl, pH 8.1, 167 mM NaCl) és Protein A 

Agaróz / Lazac Spermium DNS keverékével inkubáltuk 30 percig 4°C-on, ezzel 

megkötve és az oldatot megtisztítva az aspecifikusan ezen keverékhez kötıdı részektıl. 

Az elıtisztított lizátumokat ezt követıen inkubáltuk egy éjszakán át 4°C-on a megfelelı, 

specifikus antitestekkel vagy anti-rabbit Ig antitesttel.  

Az immunkomplexeket Protein A Agaróz/ Lazac Spermium DNS keverékkel 

4°C-on 1 órán keresztül inkubáltuk és kötöttük meg az oldatokból. Az agaróz 

szemcsékhez kikötıdött komplexeket 5-5 percig rotátoron mostuk alacsony 

koncentrációjú NaCl oldattal (0.1 % SDS, 1 % Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-

HCl, pH 8.1, 150 mM NaCl), majd magas sókoncentrációjú oldattal (0.1 % SDS, 1% 

Triton X-100, 2 mM EDTA, 20 mM Tris-HCl, 8.1, 500 mM NaCl), LiCl-oldattal (0.25 M 

LiCl, 1 % deoxycholate, 1 mM EDTA, 10 mM Tris-HCl, 8.1) mostuk egy-egy 

alkalommal majd végül kétszer TE-oldattal (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA pH 8.0). A 

mosások között 1 percig 4°C-on 1000 rpm-mel centrifugáltuk az oldatokat. A 

megkötıdött immunkomplexeket az agaróz szemcsékrıl szobahın kétszer 250 µl 1% 

SDS-t és 0.1 M NaHCO3 –ot tartalmazó vizes oldatban oldottuk le, 15-15 perces, 

rotátoron való inkubálást követıen. Ezt követıen az oldatokhoz 200 mM 

végkoncentrációjú NaCl-ot adtunk és 4 órai inkubálással bontottuk a formaldehid által 

létrehozott protein-protein, valamint protein–DNS keresztkötéseket. A specifikus 
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(antitesthez kötıdött) fehérjéhez kötıdött DNS fragmenteket az oldathoz 1:1 arányban 

kevert fenol/kloroform/izoamilalkohol keverékkel (PCI) (Invitrogen, Gathersburg, MD, 

USA) majd a vizes fázis etanolos precipitációjával (1/10 térfogat Na-acetát, 2.5-szeres 

térfogat etanol és 1 µl pellet paint koprecipitáns (EMD Biosciences, San Diego, CA, 

USA) hozzáadásával izoláltuk. 

Az egyes antitestekkel immunoprecipitált FMR1 promóter és 1. exon DNS régiók 

mennyiségét kvantitatív real time PCR-rel határoztuk meg. A PCR-hez használt mőszer, 

reagensek és primerpárok alább láthatóak. A real-time PCR-hez ABI 7500 FAST PCR 

system-et használtunk és Power SYBR Green PCR kitet (Applied Biosystems). A 

promóter régió amplifikálásához Promóter-F (5’-ACAGTGGAATGTAAAGGGTTG-3’) 

és Promóter-R (5’-GTGTTAAGCACTTGAGGTTCAT-3’) primerpárokat használtunk. 

Ezek a primerpárok egy 140 bp régiót fognak közre, ami a humán genomiális 

szekvenciában (March, 2006 közlés szerint, http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat) a 

146800256-146800396 bp-ok közé esik és amely régió 736 bp-nyira upstream található a 

3’ legáltalánosabban használt transzkripciós start helytıl. Az exon 1 régió vizsgálatához 

használt exon 1 primerpárok az Exon1-F (5’-CGCTAGCAGGGCTGAAGAGAA-3’) és 

az Exon1-R (5’-GTACCTTGTAGAAAGCGCCATTGGAG-3’) voltak. Ez a primerpár a 

humán genomiális szekvencia 146801368-146801444 régióját fogja közre és 1236-311 

bp-nyira downstream található a transzkripciós starthelytıl. Az összes ChIP kísérletet 

háromszor ismételtük meg és minden egyes PCR reakcióban a minták duplikátumban 

szerepeltek. A normalizáláshoz a GAPDH gén egy szakaszát (az 1. exon-intron átfedı 

szakaszban található) amplifikáltuk, a genomiális szekvenciára specifikus primerpárral 

hs_GAPDH exon1F1 primer (5’-TCGACAGTCAGCCGCATCT-3’) és a hs_GAPDH 

intron1R1 (5’-CTAGCCTCCCGGGTTTCTCT-3’). Ezzel a reakcióval a templátként a 

reakcióba bevitt DNS mennyiségét tudtuk mérni és normalizálni. A normalizált, 

immunoprecipitált DNS Ct értékét így az immunoprecipitált DNS Ct értékének (CtCh) és 

GAPDH Ct értékének (CtGCh) különbsége adja (∆Ch=CtCh-CtGCh) míg a normalizált 

input DNS mennyiségét annak Ct értéke (CtI) és GAPDH értékének (CtGI) különbsége 

adja (∆I=CtI-CtGI). 
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Az immunoprecipitált DNS mennyiségének arányát az input DNS mennyiségének 

arányában határoztuk meg (Fold Change(Ch-Inp)), ami a kiindulási mennyiség 10%-a. A 

kalkulációt a következıképpen végeztük: 

 

Fold Change(Ch-Inp)=2-(∆Ch-∆I) 

 

Ahol ∆Ch=CtCh-CtGCh, ∆I=CtI-CtGI, és CtCh az immunoprecipitált minta Ct értéke, 

CtGCh az immunoprecipitált minta GAPDH Ct értéke, CtI az input minta Ct értéke, CtGI 

az input minta GAPDH Ct értéke.  

 

5.6 DNS metiláció analízis 

 

Az általunk használt real-time PCR alapú, a biszulfit konverziót követı 

amplifikáció után a PCR termék olvadási hımérséklete (Tm) alapján tudtuk detektálni az 

allélok metilált illetve nem metilált voltát (6. Ábra). A sejtvonalakból izolált genomiális 

DNS-t biszulfit modifikáltuk standard eljárással kis módosítással.  

A kezeletlen és kezelt sejtvonalakból genomiális DNS-t izoláltunk standard 

eljárással. 2 µg DNS-t 50 µl TE (pH 8.0)-oldatban 95°C-on denaturáltuk 10 percig, majd 

0.3 M végkoncentrációjú nátrium-hidroxid (NaOH)-oldat hozzáadásával tovább 

denaturáltuk 37°C-on. Ezt követıen adtuk az oldathoz a 3.1 M végkoncentrációjú Na-

biszulfit (Sigma) és 2.5 mM hidroquinon (Sigma) oldatokat. 55°C-on 16 órán keresztül 

inkubáltuk a mintákat, majd az oldatokból Wizard DNS izoláló kit (Promega) 

segítségével nyertük vissza a DNS-eket és deszulfonáltuk ıket 0.3 M NaOH-dal 37°C-on 

30 percig tartó inkubálás során. Az oldatokból a DNS-t alkoholos precipitációval 

izoláltuk. A promóter metilációs státuszát a PCR termék olvadási hımérséklete alapján 

határoztuk meg (173). A real-time PCR-hez Power SYBR Green PCR kitet (Applied 

Biosystems) használtunk. A PCR amplifikációhoz használt primerek egy 8 CpG helyet 

tartalmazó régiót fognak közre, és a primerek olyan helyre lettek tervezve amelyeket nem 

érint a metiláció, így a metilált illetve nem metilált allélokhoz egyaránt kötıdik. A 

metilált illetve nem metilált allélok között 4°C különbség mutatkozott Tm értékeikben és 

minden egyes CpG hely metiláltsága 0.5°C-os emelkedést eredményezett az olvadási 
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hımérsékletben. A következı primereket használtuk: Az FMR1MetF primer 5'-GTG 

AAG TGG TTT TAG TGT TTA TAT T-3' (2541) és az FMR1MetR primer 5'-CTC 

AAA AAC TAC CCT CCA CC-3' (2645R), amelyek egy 105-bp regiót amlifikálnak az 

FMR1 promóter 5'-CpG szigetében (GenBank Accession No. X61378). Az aláhúzással 

jelölt nukleotidok az eredeti szekvenciától való eltéréseket jelölik. A real-time PCR 

reakciókat ABI 7500 FAST PCR system készüléken (Applied Biosystems, Foster City, 

CA) végeztük. 

 

 

6. Ábra 
Olvadási görbe alapján történı DNS metilációs-mintázat meghatározás  

A genomiális DNS-en (Genomic DNA) biszulfit konverziót (Bisulfite conversion) 

követıen real-time PCR amplifikációt végzünk (PCR amplification), majd a keletkezett 

termék olvadáspontja alapján (Tm) a DNS metilációs státusza meghatározható. Az A. 

ábrarészen a metilálatlan templát (No metilation) látható, ebben az esetben az összes 

CpG citozinja timinné konvertálódik és a PCR termék Tm értéke alacsony(Low Tm) lesz. A 

B. ábrarészen a teljesen metilált (Full methylation) templát esete látható, az összes CpG 

citozinja citozin marad és a PCR termék Tm-je magas(High Tm) lesz. A C. ábrarészen egy 

monoallélos metiláció látható. A metilált allél esetén a citozinok nem konvertálódnak, 
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míg a nem metilált allél esetén timinné konvertálódnak a citozinok. Ennek eredményeként 

egy alacsony olvadáspontú és egy magas olvadáspontú PCR termék keletkezik. A D. 

ábrarészen egy metilációs mozaikosság látható. Különbözı számú metilált CpG citozinok 

metiláltak a felamplifikált régióban. A nem metilált citozinok timinre konvertálódnak, a 

metiláltak pedig citozinok maradnak. Ennek eredményeként köztes Tm (Intermediate Tm) 

értékő PCR termékek keletkeznek.(Worm és munkatársai alapján(174)). 

 

5.7 FMRP szint analízis Western blottal  

 

A kezelt és nem kezelt sejtekbıl totál fehérjét izoláltunk M-Per (Pierce, Rockford, 

IL, USA) reagens segítségével proteáz és foszfatáz inhibítor (Sigma, Saint Louis, MO, 

USA) használata mellett. A Western-blothoz anti-FMRP antitestet (MAB2160) 

használtunk a Chemicontól (Temecula, CA, USA), mint primary antitest és Rabbit anti 

mouse Ig-t (Upstate, Jaffrey, NH, USA) mint secondary antibody.  

Különbözı repeatszámmal rendelkezı, két hónapos egerek agyából T-Per reagens 

(Pierce, Rockford, IL, USA) segítségével izoláltunk fehérjét.  Az Fmrp szinteket egér-

FMRP elleni monoklonális antitesttel, 7G1 (Developmental Studies Hybridoma Bank, 

Urbana, IL, USA)(37) és rabbit Ig-t (Upstate, Jaffrey, NH, USA). Az Fmr1 knock-out 

egerek(31) agyából származó fehérjeminta, mint negatív kontroll lett használva. A 

kvantitációt, a Western-blotok denzitometriás analízisét a Quantity One® 1-D analizáló 

szoftver (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) segítségével végeztük és mintafelviteli 

kontrollként β-aktint használtunk.  

Az izolált fehérje-oldatok koncentrációját BioRad Protein Assay (Hercules, Ca, 

USA) kit segítségével határoztuk meg a gyártó utasítása szerint, BSA higítási sorozat 

használatával. 

A mintákat 8% SDS-PAGE gélen futtatuk meg, Invitrogen 1 mm kazettában 

(Carlsbad, CA, USA), SDS elektroforézis pufferben (National Diagnostics U.S.A., 

Atlanta, GA , USA) Rainbow marker (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA), 

mint molekuláris fehérjeméretmarker használatával. A futtást 100 V-on végeztük 2-3 

órán keresztül. A futtatás befejeztével a kazettákból eltávolítottuk a géleket és elıre 

behőtött (-20°C 2-3 óra) transzfer pufferben (80ml 10xTranszfer puffer (National 
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Diagnostics U.S.A., Atlanta, GA , USA), 200 ml etanol és 520 ml destillált víz) 

inkubáltuk ıket, valamint a blottoláshoz használt nitrocellulóz membránt, a 

szőrıpapírokat és a szivacsokat 15 percig. Az inkubálás leteltével a blottolást 300 mA-en 

végeztük 1 órán keresztül. A membránt ezt követıen szobahın 2-3 órán át, vagy 4°C-on 

egy éjszakán át inkubáltuk a blottoló oldatban (1xTBS oldat, 5% blokkoló reagenssel 

(ECL Blocking agent(Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA)). Az elsıdleges 

antitestekkel egy éjszakán át inkubáltuk a membránt 1xTBS, 5 % blokkoló reagens és 

0.05 % Tween 20 jelenlétében. Az inkubálás leteltével 3x 5 percig mostuk TBST-

oldatban (1xTBS, 0.05% Tween 20) a membránokat, majd a blottoló oldatban a 

másodlagos antitestekkel inkubáltuk 45 percig szobahın. Az inkubálást követıen 3x 

mostuk a membránokat TBST majd 1xTBS oldatban és ezután detektáltuk a kapott 

jeleket. A detektáláshoz ECLTM kittet (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA) 

használtunk a gyártó utasítása szerint. 

  

5.8  A KI egér genotípusának meghatározása 

 

Az egereket az NIDDK Animal Care and Use Commitee útmutatásai alapján 

kezeltük (az NIH 1996 évi 85-23. számú kiadványa alapján).  

A KI egér utódgenerációiban a KI allél illetve a vad (WT) allél jelenlétét szimultán 

a Frax-c (5’-GCTCAGCTCCGTTTCGGTTTCACTTCCGGT-3’ és a Frax-f (5’-AGC 

CCCGCACTTCCACCACCAGCTCCTCCA-3’) primerekkel (16) detektáltuk. Ezek a 

primerek mindkét allélhoz képesek kötıdni, a triplettraktust veszik körül, így a KI és a 

WT allél esetén különbözı mérető terméket adnak. A PCR termékeket 1.5 % agaróz 

gélen futtattuk meg.   

 

5.9 A CGG ismétlıdésszám meghatározása 

 

A CGG*CCG triplettraktus méretét PCR reakcióval monitoroztuk(171) fraxm4 (5’-

CTTGAGGCCCAGCCGCCGTCGGCC-3’) és fraxm5 (5’-CGGGGGGCGTG 

CGGTAACGGCCCAA-3’), a PCR program a következı volt: Az 5-metilcitozin a 

leggyakoribb kovalens modifikáció a gerinces állatok genomjában és a CpG 
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dinukleotidokon történik. A nagyon CpG dinukleotid gazdag régiókat ,,CpG szigetek”-

nek nevezzük, az egész genomban széleskörően elterjedtek és általában a gének promóter 

régióiban lokalizáltak. A promóter CpG szigetek metilációja hiszton deacetilációval jár 

együtt és traszkripcionális elcsendesüléssel(175) és esszenciális a normális embrionális 

fejlıdéshez, a genomiális imprintinghez és az X-kromoszóma inaktivációhoz. A CpG 

szigetek szomatikus de novo mutációja a tumor szupresszor génekben szerepet játszik a 

tumorgenezisben, az imprintált gének aberráns metilációja súlyos öröklıdı humán 

betegségekhez vezet(175-177). A DNS metiláció központi szerepe miatt a normál és a 

betegségekhez kapcsolt folyamatokban a detektálási technikák széles palettájának 

kialakulásához vezetett, amik lehetıvé teszik, hogy detektálni és karakterizálni tudjuk a 

normál és az aberráns metilációs mintázatot biológiai és klinikai mintákon. A standard 

PCR amplifikáció és klónozási reakciók során az 5-metilcitozin illetve a bázisok egyéb 

kovalens modifikációi a genomiális DNS-ben nem detektálhatóak. A manapság 

használatos PCR technikák az 5-metilcitozin detektálására a genomiális DNS 

metilációszenzitív restrikciós endonukleázzal való emésztésén, vagy Na-biszulfit 

kezelésén alapulnak a PCR amplifikáció elıtt. A nem metilált citozinokat a biszulfit 

uracillá konvertálja, míg a metilált citozinokat változatlanul hagyja(178). A specifikus 

target szekvencia a konvertálást követıen amplifikálható a biszulfit konvertált DNS-re 

specifikus primerekkel és az 5-metilcitozin tartalma vizsgálható. A detektálási metodikák 

közül egyedül a genomiális DNS-szekvenálás, ami lehetıséget nyújt több CpG 

dinukleotid metiláltsági státuszának egyidejő vizsgálatára. 95°C 10 perc kezdeti  

denaturálás, majd 35x 95°C 1 perc denaturálás, 65°C 1 perc annellálás és 75°C 5 perc 

szintézis. A primerek kötıhelye a triplettraktust veszi körül közvetlenül és a 3’ végeik 

specifikusak a KI allélra. A keletkezett PCR termékeket 5%-os polyacrylamid szekvenáló 

gélen analizáltuk és az eredményeket megerısítettük Southern blottal ha szükséges volt. 

A hosszú CGG ismétlıdések amplifikációjánál a PCR technika több bandet eredményez, 

az allélok mérete a középsı band mérete alapján lett kalkulálva. Az instabilitás 

statisztikai analízise Chi-Square és Student T-teszt alapján lett meghatározva. 

A tripletismétlıdés-PCR során 7 µl destillált vizet, 0.5 µl 100 µM m4 primert, 0.5 

µl m5 primert 0.5 µl 10 mM dezoxinukleotid keverék (dNTP)-t 2.5 µl 10x Buffer 2 (Hifi 
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enzim Buffer 2), 12.5 µl 5M Betain-t, 0.5 µl dimetil-szulfoxid (DMSO)-t, 0.5 µl Hifi 

enzimet, 0.5 µl dCTP izotópot és 1 µl DNS templátot használtunk.  

A méretmarker radióaktív jelöléséhez 1 µl MspI emésztett pBR plazmidot, 3 µl 10x 

Buffer 2 (Hifi buffer 2 (Roche)), 6 µl dCTPαP32 izotópot, 17 µl 1xTE oldatot, 1 µl 

Klenow nagy fragment polimeráz I-et és 2 µl 1 mM dezoxicitozin (dCTP)-mentes dNTP 

keveréket használtunk. A keveréket 37°C-on inkubáltuk 30 percig. A radióaktív 

jelölıdést követıen a jelölt plazmidfragmenteket a következıképpen tisztítottuk: 1:1 

arányban fenol-kloroform-izoamylalkohol oldattal (Invitrogen) elegyítettük és szobahın 

10 perces 13000 rpm-es centrifugálást követıen a felülúszót G50 microcon oszlopon 

(SIGMA) szürtük át.  

 

5.10 Fmr1 mRNA mérése 

 

2 hónapos egerek agyát RNALaterbe (Ambion, Austin, TX, USA) helyeztük. Totál 

RNS-t izoláltunk ezekbıl az agyakból Trizol reagens használatával a gyártó cég 

instrukciói alapján (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Az RNS minıségét Agilent 2100 

Bioanalyzer segítségével ellenıriztük (Agilent Technologies, Carlsbad, CA, USA). A 

reverz transzkripcióhoz SuperScriptIII (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) használtunk a 

gyártó utasításai szerint. 

 A kvantitatív PCR reakciót 7900HT Fast real-time PCR készülékben hajtottuk 

végre TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

és a következı próba/primer segítségével: Taqman próba:5’(FAM)-

TGATGAAGTTGAGGTGTATTCCAGAGAGCAAATGA-(TAMRA)3’, a mouse 

Fmr1-F:5’-GACAGATTCCATTCCATGATGTGA3’ és a mouse Fmr1-R:5’-

ACCACCAACAGCAAGGCTCT3’. Az Fmr1 mRNS szintek a 18S rRNS-hez lettek 

normalizálva és ehhez az Applied Biosystems próba/primer szettjét használtuk. A 

reakciókat triplikátumban hajtottuk végre, ahogy azt elızıleg már leírták (98). 
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5.11 Immunhisztokémiai és Immunocitokémiai vizsgálatok 

 

Négy WT hím és öt 120 ismétlıdésszámmal rendelkezı KI hím egeret 

anesztetizáltunk ~100 hetes korban és perfúzionáltunk, ahogy az elızıleg le lett írva 

(Hoffman et al., 1982).  

Immuncisztokémiai festést végeztünk rajta ABC protokoll szerint, nyúl Ubiquitin elleni 

(1:50000; Dako, Carpenteria, CA, USA), FMRP elleni (1:6000-1:8000; Abcam, 

Cambridge, UK), Calbinolin elleni (1:1000000; ajándék Dr.K. Baimbridge) és Lamin 

elleni (1:3000; Chemicon, Temecula, CA, USA) antitestekkel. Az egér FMRP elleni 

(1:2000; Chemicon) festés egér az egéren kit alapján lett használva (Chemicon, 

Temecula, CA, USA). 

A festés után a tárgylemezek kódolva lettek és az analízis úgy történt, hogy az analizáló 

számára a tárgylemezeken szereplı egerek genotípusa ismeretlen volt. A festés denzitása 

az integrált optikai denzitás alapján (multivariáns) többváltozós analízis alapján lett 

meghatározva, a genotipus, régió és ezek kapcsolata JMP software segítségével lett 

meghatározva. Post hoc analízist használtunk a statisztikai különbség meghatározására. 

Minden egyes régióban a p<0.05 érték alatti értéknél volt az eredmény statisztikailag 

szignifikánsnak tekintve. 

A minták feldolgozása és az immunohisztokémiai vizsgálatok a Maryland Egyetemen 

készültek az Anatómiai és Neurobiológiai részlegen Gloria E. Hoffman laborjában. 
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6. Eredmények 

 

6.1 A NAD+-függı enzimek inhibítorai növelik az FMR1 full mutációs allél 

expresszióját 

 

Elızetes kisérletek amelyeket Fragilis X-es betegekbıl származó limfoblaszt 

sejtvonalakon végeztünk azt mutatták, hogy a nikotinamid (Vitamin B3), egy általános 

NAD+-függı enzim inhibitor(179), szignifikánsan képes volt növelni az FMR1 gén 

expreszióját  egy nem teljesen elcsendesült FMR1 gént tartalmazó Fragilis X-es betegbıl 

származó limfoblaszt sejtvonalon (GM06897)(27, 180).  

  

   

7. Ábra 

A Nikotinamid kezelés hatása a különbözı limfoblasztoid sejtvonalakban 

A nikotinamid kezelés hatására létrejött expressziószint változások a nem kezelt normál 

sejtvonal százalékában kifejezve. GM02168-normálsejtvonal, GM06897-parciálisan 

elcsendesített Fragilis X-es betegbıl származó sejtvonal, GM03200B-elcsendesült 

Fragilis X-es betegbıl indított sejtvonal. Az X tengelyen a kezeléshez használt 

nikotinamid koncentrációk szerepelnek mM mennyiségben.  

 

Az 5 mM nikotinamid a kezdeti, a normál sejtvonal 20% -át elérı expressziós 

szintet kétszeresére növelte a GM06897 FXS sejtvonalban. A 15 mM nikoninamid 

növelte az FMR1 gén mRNS szintjét közel háromszorosára, míg nem volt hatással, vagy 

kis hatást mutatott a normál sejtvonalakon (7. Ábra). A teljesen elcsendesült, vagy 

nagyon minimális expresziót mutató sejtvonalakra, mint a GM00320B, amelyek nem 

vagy nagyon minimális mRNS-t termelnek (real-time PCR-ral a detektálhatóság határán 
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mozgó mennyiségő mRNS-t termel) és amelyek erısebben metiláltak(27, 180) kisebb 

hatást okozott a nikotinamid (a 7. Ábrán túl kicsi, hogy látható legyen), ezekre az 

eredményekre alapozva gondoltuk, hogy egy hatásosabb NAD+-függı enzim inhibítor 

talán nagyobb hatást tudna elérni. 

 

6.2 A splitomicin reaktiválja az FMR1 full mutációs allélt 

 

Egy ilyen inhibítor, splitomicin (181), nem csak növelte az FMR1 mRNA 

expresszióját a GM06897 sejtvonalon, hanem 200-600-szoros növekedést okozott az 

FMR1 mRNS mennyiségében (8. Ábra) olyan sejtvonalakon, mint a GM00320B, amely 

alapállapotban nem vagy alig detektálható mennyiségő FMR1 mRNS-t termel és amely 

sejtvonal esetén a nikotinamid kezelés hatása minimális volt (7. Ábra). 

   

   

8. Ábra 

A splitomicin kezelés hatása a különbözı sejtvonalakon 
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A splitomicin kezelés hatását a kezeletlen normál limfoblasztoid illetve fibroblaszt sejtek 

expressziós szintjének %-os arányában adtuk meg. A kezeléshez használt splitomicin 

koncentrációk µM koncentációkat jelölnek az X tengelyen. GM02168-normál 

limfoblasztoid sejtvonal, GM06897-parciálisan elcsendesült limfoblasztoid sejtvonal, 

GM03200B-elcsendesült FXS betegbıl indított limfoblasztoid sejtvonal, GM09145-

elcsendesült FXS betegbıl indított limfoblasztoid sejtvonal, GM05848-elcsendesült FXS 

betegbıl indított fibroblaszt sejtvonal. 

 

A splitomicin kezelés a normál sejtek esetén detektálható FMR1 expressziós szint 

5-25%-át megközelítı mRNS szinthez vezetett (8. Ábra). Ez az expresziós szint a 10 uM 

5-azadC-nál (egy DNS metiltranszferáz inhibitorral) elérhetı mennyiséggel összevethetı 

nagyságrendő és sokkal magasabb, mint ami a nikotinamiddal (7. Ábra) vagy akárcsak 

ami a trichostatin A-val volt elérhetı (9. Ábra). 

A reaktiváció mértéke elég impresszív, fıleg, hogy a splitomicint mikromoláris 

mennyiségben kellett a sejtekhez adni, és hogy ez a szer rövid félélettartalmú (30 perc 

neutrális pH-n). Hasonló eredményeket kaptunk fibroblaszt sejteken is egy másik FXS 

betegbıl származó sejtvonalon (8. Ábra.). Sokkal kisebb hatást kaptunk GM09145 és 

GM04025 lymphoblasztoid sejtvonalak esetén (8. Ábra), amelyek FMR1 mRNS szintje 

alacsonyabb kezelés nélkül és amely sejtvonalak még nagyobb mértékben metiláltak mint 

a GM03200B (27, 180). A legegyszerőbb magyarázat erre, hogy a III. osztályba tartozó 

HDAC-oknak részben az FMR1 expresszió csökkentésében, redukciójában van szerepe a 

full mutációs allélok esetén, mint az a 5-azadC esetén már megemlitésre került, a 

reaktiváció mértéke negatív korrelációban van a csendesítés mértékével(139). 

Vajon az, hogy az FMR1 gént nem sikerült és nem sikerül teljes mértékben 

reaktiválni a szuboptimális kezelési és dozírozási stratégia eredménye-e vagy az eddig 

kipróbált szerek limitált hatékonyságának következménye-e ez a kérdés még tisztázásra 

vár. 
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6.3 Splitomicin képes növelni az FMRP szintet az FXS sejtben 

 

A GM06897 sejtvonal 300 µM splitomicinnel való kezelése után kétszeresére 

növekedett  FMR1 mRNS-t detektáltunk, ami az FMRP mennyiségét is kétszeresére 

növelte (9. Ábra B rész). Azon sejtvonalak esetén azonban, amelyeknél az FMRP 

mennyisége nem detektálható, a splitomicin kezelés után sem találtunk detektálható 

FMRP mennyiséget, annak ellenére, hogy az FMR1 mRNS szint detektálhatóvá vált (9. 

Ábra). 

 

 

 

9. Ábra 

A 5-aza-2-deoxicitidin, a spitomicin és a trichostatin A kezelések hatása 

A rész: A 5-azadC (5-aza-dC), a spitomicin (SPT) és a trichostatin A (TSA) kezelések 

hatása az FMR1 expressziós szintjére elcsendesült FXS limfoblasztoid sejtvonalon 

(GM03200B). Az expressziós szint növekedés a normál nem kezelt limfoblasztoid 

sejtvonal expressziós szintjének %-os arányában lett ábrázolva. B rész: A western blot 

képen a 700 µM splitomicin kezelés hatására létrejövı FMRP-szint változások láthatóak. 

–  jel a kezelés elıtti állapotot, míg a + jel a kezelés utáni állapotot jelöli. 
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A nem detektálható FMRP ezeknél a sejtvonalaknál az alacsony szintő 

génreaktiváció és a hosszú CGG-ismétlıdések miatt fellépı transzlációs nehezítettség 

következménye lehet, amelyet több limfoblasztoid és fibroblaszt sejtvonal esetén 

leírtak(38, 74, 182-184). Ezek a sejtvonalak továbbá erısebben csendesítettek, mint a 

GM06897 és magasabb tripletszámmal is rendelkeznek. 

 

6.4 A III. osztály HDAC, SIRT1 szerepet játszik az FMR1 gén elcsendesítésében az FXS 

sejtekben  

 

A HDAC-k III. osztályából, amelybe tartozó hiszton deacetilázok NAD+ függıek, 

a SIRT1 az egyedüli, amelyik predominánsan nukleáris elıfordulású (185). Ezért 

szerettük volna tudni, hogy a SIRT1 szerepet játszik–e az FMR1 gén elcsendesítésében 

vagy se. Normál és FXS fibroblaszt sejteket transzfektáltunk humán SIRT1 protein 

expresszáló plasmiddal és a SIRT1 protein domináns negatív verzióját (dnSIRT1)  

expresszáló plazmiddal(186). Három különbözı férfi fibroblaszt sejtvonalat használtunk, 

egy normál (GM00357), egy részlegesen elcsedesített (GM05131), és egy elcsendesített 

FMR1 gént tartalmazó FXS sejtvonalat (GM05848). A fibroblaszt sejtvonalakat a 

limfoblasztoid sejtvonalakhoz viszonyított relatív jobb transzfekciós hatékonyságuk miatt 

választottuk.  

 

 

10. Ábra 

SIRT1 és dnSIRT1 fehérje hatásának vizsgálata az expresszióra fibroblaszt sejteken 
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pSIRT1-WT SIRT1 proteint expresszáló plazmid, pdnSIRT1-a SIRT1 fehérje domináns 

negatív verzióját expresszáló plazmid, GM00357-normál sejtvonal, GM05131-

parciálisan elcsendesült FXS sejtvonal, GM05848-elcsendesült FXS sejtvonal. Az 

expressziós szint változásokat az alap plazmiddal való transzfekciót követıen kapott 

expressziós szintekhez hasonlítva ábrázoltuk. 

 

Az FXS fibroblasztok (GM05131 és GM05848) transzfekciója a humán SIRT1 

proteint expresszáló plazmiddal csökkent FMR1 expresszióhoz vezetett, míg a dnSIRT1 

konstrukttal való transzfekció az FMR1 gén expressziós szintjét növelte (10. Ábra).  Ez a 

SIRT1 negatív hatását mutatja az FMR1 mRNS szintre, a transzkripcióra. 

A túlexpresszáltatása ezeknek a konstruktoknak csak kis hatással volt az FMR1 

mRNS szintre a normál sejtvonal esetén, analóg módon, mint amit a nikotinamid és a 

splitomicin kezelés esetén láttunk. 

 

6.5 SIRT1 direkt kötıdik a full mutációs allélhoz 

 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk vajon a SIRT1 hatás direkt vagy indirekt, 

FXS fibroblaszt sejteket transzfektáltunk a SIRT1 és a dnSIRT1 konstruktokkal, amelyek  

 

 

 

11. Ábra 

A SIRT1 fehérje direkt kötıdésének viszgálata az FMR1 génhez 
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A WT SIRT1 fehérje kötıdésének vizsgálata az FMR1 gén promóter és 1. exon 

régiójához. A fehér téglalapok reprezentálják a SIRT1 kötıdését a normál fibroblaszt 

sejtben és a fekete téglalapok reprezentálják az FXS sejtvonal esetén a SIRT1 kötıdését a 

gén promóter és 1. exon régiójában. 

 

HA-taggel jelöltek(186) majd anti-HA antitest felhasználásával ChIP esszét használtunk 

a konsruktok detektálására.  

Az FXS allélokon a normálhoz képest 3.5-szer több HA-taggal jelölt SIRT1 

asszociációt detektáltunk a promóter régióban és az exon 1 régióban is a normál allélhoz 

képest (11. Ábra).  Ami arra utal, hogy szerepe lehet az FMR1 gén elcsendesítésében.  

A ChIP esszével detektált SIRT1 associáció a SIRT1 direkt kötıdését igazolta 

ami ezen hiszton deacetiláz közvetlen szerepére utal a gén kromatinstrúrájának 

kialakítására. Splitomicin kezelés hatására, ami blokkolja a SIRT1-t ezen modifikációk 

szintjének emelkedését vártuk. A továbbiakban ezen, a SIRT1 által közvetlenül 

deacetilált hisztonmarkerek szintjét teszteltük ChIP esszével.  

  

6.6 A splitomicin kezelés hatására növekedett az acetilált H4K16 az FXS allélok 5’ 

végén.  

 

Az FXS sejtekben az FMR1 gén promóter régiója erıs SIRT1 asszociációt 

mutatott, amely eredmény arra enged következtetni, hogy a SIRT1 hiszton deacetiláz 

szerepet játszik az FMR1 gén kromatin modifikációinak kialakulásában az FXS sejteknél.  

Ezen megfigyelésekre alapozva vizsgáltuk a kromatin változást amit a splitomicin 

(szirtuin inhibítor) kezelés okoz ChIP kísérletekkel. Kísérleteinkben a 3-as hiszton 9-es 

lizincsoportjának acetilált és a 4-es hiszton 16-os csoportjának acetilált változatának 

szintjét vizsgáltuk, mert ez a két fı hisztonvégzıdés, amelyet a SIRT1 deacetilál in 

vitro(187). Szintén vizsgáltuk a 3-as hiszton 4-es lizincsoportjának dimetilált 

változatának szintjét, ami aktív kromatin jel, modifikáció és ami növekedett a 5azadC 

általi FMR1 reaktiváció során(140). Mi vizsgáltuk az upstream régiót a transzkripciós 

starthelyhez képest és az 1. exon régiót, downstream a CGG ismétlıdést tartalmazó 

régióhoz képest a splitomicin kezelés elıtt és után. 
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Mind a promóter mind az 1. exon régió a nem érintett egyednél magasabb 

H3K9Ac szintet mutatott mint a teljesen elcsendesített FMR1 allél esetén. Ez a 

megfigyelés megegyezik az elızı tanulmányokban említettekkel (12. Ábra).  

 

 

12. Ábra 

A 5azadC és a spitomicin hatására létrejövı epigenetikai változások 

összehasonlítása 

A fehér táglalapok reprezentálják a normál limfoblaszt esetén a kezeletlen állatopban 

(0), spitomicin kezelést követıen (Spt), valamint 5-azadC-vel (aza) való kezelést 
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követıen az epigenetikai markerek elıfordulását, míg a fekete téglalapok az FXS 

beteg esetén mutatják a kezelés nélküli, valamint a kezelések hatására az epigenetikai 

markerek elıfordulását. H3K9Ac-a 3. hiszton 9. pozíciójában lévı lizis acetilált 

változata, H3K4Me2- a 3. hiszton 4. pozíciójában dimetilált változata, H4K16Ac- a 4. 

hiszton 16-os pozíciójában lévı lizin acetilált változata. *-a splitomicin specifikus 

hatása, #-a 5-azadC specifikus hatása, •- a közös epigenetikai változások. 

 

A normál sejtvonalak esetén a splitomicin kezelés nem mutatott hatást vagy 

nagyon kis hatással volt a H3K9Ac szintre a promóter régióban és relatív kis hatással volt 

1. exon régióban ugyanerre a modifikációra nézve. Egy sokkal szignifikánsabb hatás volt 

megfigyelhetı a H3K9Ac szintre az FXS sejtvonalaknál a promóter regiónál és az 1. 

exon régiónál ~ 2-szeres és 15-szörös expressziósszint növekedés hozzávetılegesen. Az 

FXS sejtek esetén a kezelés következményeként a H3K9Ac szint elérte vagy 

megközelítette a normál sejtvonalaknál mért szintet. Ez azt sugallja, hogy a SIRT1 felelıs 

a H3K9 hipoacetilációjáért és ez a megfigyelt in vitro SIRT1 elıfordulásokkal 

konzisztens. 

A kezelt sejtekben a H4K16Ac csak az 1. exon régión volt növekedett a normál 

sejtvonalak esetén. Míg a promóter aktivitás csak halvány mértékben csökkent, a 

splitomicin kezelés hatására a H4K16Ac ~ 50%-ra csökkent ebben a régióban (12. Ábra). 

A H4K16Ac szintek az FXS allélek promóter régiójában hasonlóak voltak a normál 

allélokhoz, habár a hisztonok az 1. exon szignifikánsan hipoacetiláltabb volt a H4K16 

helyen. A splitomicin növelte a H4K16Ac szintet mind a promóter, mind az 1. exon 

régiónál bár nagyobb hatással az 1. exon régiónál volt. A splitomicin kezelés nem volt 

hatással a H3K4diMe-ra sem a normál, sem az FXS sejteknél (12. Ábra). 

Hogy jobban megértsük a különbséget a splitomicin és a 5-azadC által irányított  

vagy kísért génreaktivációt mi az azonos génmodifikációkat vizsgáltuk ezekben a 

sejtekben a 5-azadC kezelés után. Mint az a 12. Ábra alsó részén látható a 5-azadC 

kezelés kis hatással volt a H3K9Ac szintre a normál sejteknél és ennek a reziduálnak a 

szintje változott az FXS sejteknél. Mint a splitomicin, ez a szer is növelte a H4K16Ac 

szintet a normál és FXS sejtek promóterében. Az 1. exon régióban, a H4K16Ac 
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modifikáció szintje kis mértékben csökkent a normál sejteknél, míg az FXS sejteknél 

szignifikánsan csökkent.  

Bár a splitomicinnek nem volt hatása a H3K4diMe szintre a 5-azadC 

szignifikánsan növelte ennek szintjét az 1. exon régióban a páciensek sejtjeinél. A 

splitomicin kezeléssel ellentétben a 5-azadC kezelés nem hatott a H3K9Ac szintre az 

FXS sejteknél. 

Ezt követıen a mindkét szer által okozott FMR1 génreaktivációval társuló H4K16 

acetiláció szerepét vizsgáltuk.  

 

6.7 A dnhMOF blokkolja a splitomicin által okozott expresszióváltozást 

 

Hogy vizsgáljuk a H4K16 acetiláció szerepét a splitomicin irányította FMR1 gén 

reaktivációjában, mi vizsgáltuk az hMOF (hisztonacetiláz) szerepét, mely a H4K16 

helyre specializált. Mint azt a 13. Ábrán látható az FXS fibroblaszt sejtek transzfekciója a 

domináns negatív verziójú hMOF-fal teljesen blokkolta a splitomicin következtében 

létrejött FMR1 mRNA növekedést, ami megerısíti az H4K16 acetiláció fontosságát az 

FMR1 gén reaktivációjában. 

   

 

13. Ábra 

A H4K16Ac blokkolás hatása a splitomicin által okozott expresszió változásra 
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pcDNA- az üres vektor, pdnMOF- a humán MOF fehérjét (H4K16Ac hely acetilációját 

végzı hiszton acetiláz) domináns negatív változatát expresszáló plazmid. A fehér 

téglalapok a normál limfoblasztoid sejtvonal transzfekció és splitomicin kezelés után való 

expresszióját ábrázolja, míg a fekete téglalapok az FXS sejtvonal esetén kapott 

expressziós szint változásokat reprezentálja, mindkét esetben a kezeletlen, üres 

plazmiddal transzfektált sejtek expressziós szintjéhez viszonyítva. 

  

Az üres plazmiddal (pcDNA) történı transzfektálást követıen a splitomicin 

kezelés a normál fibroblaszt sejtvonal (GM00357) esetén 1.6-szoros FMR1 

expressziósszint növekedést eredményezett, míg ez a hatás 1.1-szeresre csökkent a 

dnhMOF konstrukttal való transzfektálást követıen (13. Ábra). Az FXS (GM05131) 

sejtvonal esetén az üres plazmiddal való transzfekciót követı kezelés hatására a sejtek 

FMR1 expressziós szintje 150-170-szeresére nıtt, míg a dnhMOF transzfekciót követıen 

csupán 1.5-2-szeresére. 

 

6.8 A splitomicin irányította génreaktiváció szignifikáns DNS demetiláció nélkül 

következett be 

 

Az 5-metilcitozin a leggyakoribb kovalens modifikáció a gerinces állatok 

genomjában és a CpG dinukleotidokon történik. A nagyon CpG dinukleotid gazdag 

régiókat ,,CpG szigetek”-nek nevezzük, az egész genomban széleskörően elterjedtek és 

általában a gének promóter régióiban lokalizáltak. A promóter CpG szigetek metilációja 

hiszton deacetilációval jár együtt és traszkripcionális elcsendesüléssel(175). Ez a 

folyamat esszenciális a normális embrionális fejlıdéshez, a genomiális imprintinghez és 

az X-kromoszóma inaktivációhoz. A CpG szigetek szomatikus de novo mutációja a 

tumor szupresszor génekben szerepet játszik a tumorgenezisben, az imprintált gének 

aberráns metilációja súlyos öröklıdı humán betegségekhez vezet(175-177). A normál és 

a betegségekhez kapcsolt folyamatokban a DNS metiláció központi szerepet játszik, ezért 

a DNS metiláltsági állapotának detektálására technikák széles palettája alakult ki. 

Ezekkel a technikákkal detektálni és karakterizálni lehet a normál és az aberráns 

metilációs mintázatot biológiai és klinikai mintákon. A standard PCR amplifikáció és 
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klónozási reakciók során az 5-metilcitozin illetve a bázisok egyéb kovalens modifikációi 

a genomiális DNS-ben nem detektálhatóak. 

A manapság használatos PCR technikák az 5-metilcitozin detektálására a 

genomiális DNS metilációszenzitív restrikciós endonukleázzal való emésztésén, vagy 

Na-biszulfit kezelést követı PCR amplifikáción alapulnak. A nem metilált citozinokat a 

biszulfit uracillá konvertálja, míg a metilált citozinokat változatlanul hagyja(178). A 

specifikus target szekvencia a konvertálást követıen amplifikálható a biszulfit konvertált 

DNS-re specifikus primerekkel és az 5-metilcitozin tartalma vizsgálható. A detektálási 

metodikák közül egyedül a genomiális DNS-szekvenálás, amely lehetıséget nyújt több 

CpG dinukleotid metiláltsági státuszának egyidejő vizsgálatára. 

A DNS metilációs státuszának meghatározására mi egy esszét használtunk, ami egy 8 

CpG reziduált tartalmazó régiót monitoroz ami upstream helyezkedik el a CGG-CCG-

ismétlıdés régióhoz viszonyítva az FMR1 génben. Egy CpG hely demetilációja 0.5 °C 

csökkenést okoz a bisulfit konvertált minta PCR termékének Tm értékében (Melting 

point). A teljesen metilált és a teljesen metilálatlan allél között így 4 °C különbség lehet.  

  

   

14. Ábra 

A splitomicin, a trichostatin A és a 5-aza-deoxicitidin kezelések hatása a DNS 

metilációs szintjére 
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FXS betegbıl származó limfoblasztoid sejtvonalat kezeltünk 5-azadC-vel (5-aza-dC-piros 

vonal)), splitomicinnel (splitomicin-kék vonal), trichostatin A-val (TSA-lila vonal) és a 

kezeletlen állapottal (untreated-zöld vonal) hasonlítottuk össze a kezelések után izolált 

DNS-ek metilációs állapotát. Az izolált DNS-eket bisulfit konvertáltuk, majd real-time 

PCR-rel az FMR1 génben a CGG repeattraktustól 5’ upstream elhelyekedı szakaszt 

amplifikáltunk fel, majd meghatároztuk a PCR termékek olvadáspontját. Az ábrán a 

minták disszociációs görbéje látható a fluoreszcencia intenzitási értékek deriváltjaként. A 

felamplifikált szakasz 8 CpG helyet tartalmazott, ezek 100%-ban metilált állapotát (100% 

CmeG), valamint  0% metilált állapotát (0% CmeG) szaggatott vonalakkal jelöltük az 

ábrán. Az X tengelyen a hımérséklet (Temperature) látható Celsius (°C) fokban. 

 

A splitomicin kezelt FXS sejtekbıl származó bisulfit konvertált DNS PCR termékének 

Tm értéke változatlan maradt (14. Ábra) ez arra utal, hogy a splitomicin kezelés nem 

változtatta meg a DNS metilációs státuszát, legalábbis nem szignifikáns mértékben, a 

fennt említett régióban. A DNS metiláció-független génreaktivációját már rákos 

sejtvonalakban bizonyos aberráns módon elcsendesült tumor supresszor géneknél 

megfigyelték. 

Ezzel ellentétben, amikor ezek a sejtek 5-azadC-nal voltak kezelve a PCR termék 

Tm-je a kezelés után megkülönböztethetetlen volt a normál sejtvonalakétól (14. Ábra). 

Ez konzisztens az elızı publikációkkal, amely esetekben szinte teljesen komplett 

demetilációt tapasztaltak a promóter régióban kezelés után(136, 137, 139, 188). Az ábrán 

a *-gal jelölt görberész az FXS sejtvonal egy kis populációját reprezentálja, amely 

metilált maradt a kezelés ellenére.   
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6.9 Az Fmr1 egérmodel különbözı genotípusainak kimutatása 

 

A generált KI egérmodel, valamint utódgenerációnak genotipizálásához olyan 

reakciókat állítottunk és optimalizáltunk be, amivel a WT és a KI allél jelenlétét, a KI 

allél ismétlıdésszámát pontosan meg tudjuk határozni, valamint az allélok metiláltsági 

állapotáról kapjunk információt. EcoRI emésztett DNS mintákon Southern blot technikát 

alkalmaztunk és próbaként a 3.1 kb WT EcoRI fragmentet használtuk ami az 15. ábra A 

részében látható. Hím egerek esetén egy 1.6 és egy 2.0 kb fragmentet kaptunk, a vártnak 

megfelelıen. WT nıstény esetén egy 3.1 kb fragmentet ami korrelál a nem metilált allél 

méretével, valamint egy 4.5 kb fragmentet detektáltunk, ami abból eredt, hogy az allél 

metiláltsága esetén az upstream EcoRI hasítóhely (ami *-gal van jelölve az 15. Ábra A 

rész), ami átfed egy CpG hellyel, ezen a helyen metilálttá válik és így az EcoRI enzim 

nem képes hasítani. A heterozigóta KI nıstény állatok esetén a nem metilált KI allélra 

jellemzı 1.6 valamint 2.0 kb fragmentek, a metilált KI allélra jellemzı 1.6 és 3.0 kb 

allélok, valamint a WT nem metilált allélra jellemzı 3.1 kb és a WT metilált allélra 

jellemzı 4.5 kb fragmentek jelenléte volt látható.  

Az anyag és módszer részben részletesen ismertetett fraxc és fraxf primerekkel 

végzett PCR reakcióval gyors választ tudtunk kapni az egerek genotípusára 

vonatkozóan(15. Ábra B rész), ezen PCR reakcióval egy reakcióban tudtuk vizsgálni a 

WT illetve a KI allél jelenlétét. A WT allél jelenlétét a 300 bp-os termék mutatja, míg a 

KI allél jelenlétét a 600 bp-os allél mutatja, ami megfelel a ~120 tripletet tartalmazó allél 

esetén várt méretnek. A heterozigóta nıstények esetén a 600 bp-os fragment alatt egy 

annál kisebb ~450 bp-os mérető band is látható, ami a KI allél fragmentjébıl és a WT  

 

 

 

15. Ábra 



 63 

A KI egérmodel genotipizálása 

Az ábra A részében a WT és a KI allélok(WT és KI alléles) metilált és nem metilált 

(methylated and unmethylated) állapotának kimutatása Southern blottal, az ábra B 

részében a KI és a WT allélok szimultán vizsgálata látható PCR technikával (fraxc és f 

primerek használatával), Az ábra C részében a KI allél vizsgálata látható PCR 

technikával(m4 és m5 primerek használatával).  

 

 

allél fragmentjeibıl formálódott heteroduplex termék. (15. Ábra B részében csillaggal 

jelölt fragment).  

Egy a CGG ismétlıdésszám méretét sokkal pontosabban mutató reakcióban egy 

olyan primerpárt használtunk (m4-m5), amely esetén a primerek 3’ végei közvetlenül a 

triplettraktust ölelték körül, radioaktív PCR-rel amplifikáltuk fel a KI allélokat, majd a 

PCR termékeket nagy felbontású denaturáló gélen futtattuk meg. Ezt az analízist 

használtuk az elsı KI egér ismétlıdésszámának meghatározására, ami 118-nak adódott, 

valamint az összes többi utód ismétlıdésszámának meghatározására (15. Ábra C rész).     

 

6.10 Az Fmr1 KI egérmodel CGG ismétlıdésszáma instabilitást mutat 

 

Az Fmr1 KI egérmodel, amelynek elsı példánya 118 CGG ismétlıdést tartalmazott az 

Fmr1 gén 1. exonjában, a generációról generációra történı átadódás során. Bár ezek az 

ismétlıdésszám változások többnyire néhány ismétlıdésszám eltérést jelentettek a szülıi 

ismétlıdésszámokhoz képest, megfigyelhetı volt nagyobb expanzió és néhány esetben 

nagyobb deléció is (1. Táblázat).  A szülıpároknál, ahol a hím állat 120 ismétlıdést 

tartalmazó KI allélt hordozott és a nıstény WT (KI120xWT) volt a megfigyelt expanziók 

száma magasabb volt, 61 %, mint abban az esetben, amikor hím volt WT és a nıstény 

állat hordozota a 120 ismétlıdésszámot tartalamzó allélt (WTxKI120) 37 %. A KI120xWT  

esetben a KI allélok 16 %-ánál az expanzió 5-nél nagyobb ismétlıdésszám emelkedést 

eredményezett, az expandált allélok 25 %-a mutatott ilyen ugrásokat, míg a WTxKI120 

esetben ilyen mérető expanziók nem fordultak elı (0 %).  A deléciók elıfordulása 

ellentétes tendenciát mutatott, a KI120xWT szülıpár utódai között alacsonyabb volt a 

deléciók elıfordulása 12 %, mint a WTxKI120 szülıpár utódai között 27 %. 

Összességében a KI120xWT  keresztezés esetén az allélok 73 %-a volt az apai alléltól 

eltérı ismétlıdésszámú és 27 % örökölte az apaival megegyezı ismétlıdésszámú allélt, 
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míg a WTxKI120 szülıpár esetén az allélok 64%-a mutatott az anyai alléltól való eltérést 

és 36% örökölte az anyaival megegyezı ismétlıdésszámot.  

 

Cross No. of Expansions    Deletions 
No 

change 

(Male×Female) alleles Total <5 >5 % % % 

   repeats repeats    

120 repeats        

KI × WT* 43 26 19 7 61 12 27 

WT × KI+/−* 85 31 31 0 37 27 36 

KI × KI+/+ 118 54 43 11 46 3 51 

190 repeats        

KI × WT 33 27 1 26# 82 6 12 

        

*Chi square differences between KI×WT vs WT×KI are significant at p ≤ 0.001  

#Of these 20 were >20 repeats      

1. Táblázat 

A KI egérmodelben megfigyelt ismétlıdésszám változások 

A keresztezésekbıl (cross) származó allélok(alleles) szülıi alléltól való eltérései 

láthatóak az ábrán. A szülıpárok esetén elıl található a hím állat (male) genotípusa ezt 

követi a nıstény állat (female) genotípusa. Az ábrán expanzió-expansion, deléció-

deletion, ismétlıdésszám-repeats, a szülıi alléllal megegyezı ismétlıdésszámú allélt 

örökölt utódok-no change, * - a Chi-square analizissel szignifikánsnak talált 

különbségek, #- a 20 tripletnél nagyobb expanziót jelöli.   

  

Abban az esetben, amikor mindkét szülı 120 ismétlıdésszámot tartalmazott a 

(KI120xKI120) az expanziók frekvenciája 46 % volt, ami alacsonyabb, mint a KI120xWT 

szülıpár utódai esetén tapasztaltunk. Az 5-nél nagyobb mérető ismétlıdésszám ugrások 

az allélok 10.7 %-ában fordultak elı, ez az expandált allélok 20 %-a, ami szintén elmarad 

a KI120xWT utódok esetén tapasztalttól. 

A KI120xKI120 szülıpár utódai között a deléciók elıfordulása nagyon alacsonynak 

bozonyult 3 %, a fennt említett szılıpárok utódaival összehasonlítva, ahol KI120xWT 

esetén 12 % és a WTxKI120 esetén27%. Összeségében az allélok 51%-a volt a szülıi 

alléloktól eltérı a KI120xKI120 szülıpár esetén és 49 % egyik, vagy másik szülıi allél 

imétlıdésszámával rendelkezett. 

A 190 ismétlıdésszámú KI hím és WT nıstény (KI190xWT) keresztezése esetén 

az expandált allélok aránya 82 % volt, ebbıl az expandált allélok 96 %-a volt 5-nél 

nagyobb expanzió és ezen expanziók 74 %-a volt 20 ismétlıdésnél nagyobb ugrás az apai 
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allélhoz hasonlítva. Az allélok 6 %-a mutatott deléciót, ami a KI120xWT 12% és a 

WTxKI120 keresztezések 27 %-hoz viszonyítva alacsony frekvencia, de a KI120xKI120 

keresztezésekhez viszonyítva (3 %) kétszeres gyakoriságú. A KI190xWT keresztezések 

esetén az allélok 12 %-a örökölt az apai allélal megegyezı repeatszámot.  

 

6.11 Az Fmr1 KI egérmodelben az ismétlıdésszámmal nı az expresszió és csökken az 

Fmrp szint 

 

A különbözı ismétlıdésszámú, 2 hónapos hím Fmr1 KI egerek és a vad típusú 

egerek Fmrp szintjét western blottal hasonlítottuk össze, amihez egér specifikus, és az 

FXR1 és FXR2-fehérjékkel keresztreakciót nem mutató 7G-1 antitestet használtunk.  A 

fehérjeszint a 130 tripletismétlıdést tartalmazó hím állatban a WT állat fehérjeszintjének 

49%-a volt, a 190 ismétlıdést tartalmazó KI állatban a WT 14%-a csupán és a 200 feletti 

ismétlıdésszámú egereknél a WT 8%-nak adódott. A premutációs betegeknél leírtakhoz 

hasonlóan az ismétlıdésszám növekedéssel a fehérjeszintek csökkenı tendenciát 

mutatnak(67).  

 

 

16. Ábra 

A KI egérmodelben a CGG repeatszám növekedéssel járó Fmr1 mRNS és Fmrp szint 

változás 
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Az ábra felsı részében az X-tengelyen a repeatszámok láthatóak,a vad típusú egeret a 0 

jelöli,  míg az Y- tengelyen a vad típusú egér expressziós szintjéhez viszonyítva(1 egység) 

lettek ábrázolva a különbözı KI egerek Fmr1 mRNS szintjei.  

 

Az Fmr1 expresziós szint a 120 ismétlıdést tartalmazó egerek esetén a vad típus 

2-szerese volt, a 190 ismétlıdést tartalmazó állatok esetén 5-szörös, és a 200 feletti allélt 

hordozók esetén 6-szoros növekedést mutatott. A premutációt hordozók esetén szintén 

megfigyelhetı az expressziós szinttel negatív korrelációban lévı FMRP szint.   

A fehérjeszint a student t-teszt alapján szignifikánsan alacsonyabb a KI modelállatban, 

mint a vad típusúban. A kísérletekhez 7G-1 antitestet használtunk és a felvitt 

fehérjemennyiségeket β-actin antitest segítségével normalizáltuk.   

 

6.12 A premutációs allélok változása a korai embrionális fejlıdés során vagy a 

csíravonalban történik 

 

A premutációs allélok a KI egérmodelben, mint azt az 1. táblázatban látható a 

transzmissziók során instabilitást mutattak. Azonban az egérfarok DNS-ek vizsgálata 

alapján, kevés kivételtıl eltekintve egyetlen mérető allél jelenlétét mutatták, ami a 

megváltozott ismétlıdésszámú utódok esetén azt sugallja, hogy az ismétlıdésszám válto- 

 

 

17. Ábra 

KI heterozigóta, mozaikos nıstény egér alléljainak csíravonalbeli transzmissziója 

WT hím és KI+/- heterozigóta, mozaikos nıstény egér keresztezésébıl létrejött 

utódgeneráció. A két WT utód az anyi normál allélját örökölte, míg a többi utód egyik 

vagy másik repeatszámú anyai allélt örökölt és egy mozaikos lett. M-hím, F-nıstény, WT-
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vad típusú DNS minta, MW-molekuláris méret marker. Az aktuális kép A. Entezam 

syekvenáló géljének képe, de tanulmányomban hasonló eredményeket kaptam az általam 

végzett kísérletekben. 

 

zásnak a csíravonalban vagy az embrionális fejlıdés nagyon korai szakaszában kellett 

történnie. A kérdés megválaszolása nem minden esetben eldönthetı, de a mozaikos 

állatok vizsgálata során keletkezett utódok esetén erre vonatkozó ismereteket 

szerezhettünk.  

Ezekben az állatokban, amelyek egy KI allélt hordoznak, de annak 2 vagy több 

mérető változatát a különbözı ismétlıdésszámú allélok az embrionális állapotban kellett, 

hogy keletkezzenek, mert a szülıi gamétából egy féle ismétlıdésszámmal rendelkezı X 

kromoszómát örököltek. A szülıi allél ismétlıdésszámával megegyezı ismétlıdésszámú 

allél mellett egy, vagy egészen ritka esetben több attól eltérı, annak deléciója, vagy 

expanziója által létrejött allél, allélok láthatóak. A két különbözı mérető anyai KI allél, 

mint az a 17. Ábrán látható, azonos gyakorisággal fordult elı a farok DNS mintákban, 

ami a szülıi alléltól eltérı allélnak a korai embrionális fejlıdés során való létrejöttét 

sugallja. A 17. Ábrán egy WT hím és KI+/- mozaikos nıstény szülıpár és utódai 

láthatóak. A hím és nıstény utódok közül egy–egy örökölte az anyai WT allélt, míg 2 

hím illetve egy nıstény utód örökölte az anyai egyik, vagy másik ismétlıdésszámú KI 

allélját és egy nıstény az anyaival megegyezı mérető allélja mellet egy annál magasabb 

ismétlıdésszámú alléllal is rendelkezett, ami a korai embrionális, pár sejtes állapotban 

bekövetkezett ismétlıdésszám expanzió eredménye.  

 

6.13 Az Fmr1 KI egérmodelben a premutációs allél 200 fölé amplifikálódása 

megfigyelhetı 

 

Modelállatunkban a kezdeti 118 CGG ismétlıdésszámnál is kis mértékő 

instabilitás volt megfigyelhetı minden transzmisszió során. Az utódokban a szülıi 

alléltól, alléloktól eltérı, többnyire annál magasabb ismétlıdésszámok fordultak elı, a 

szülık ismétlıdésszámának amplifikációja során, kis százalékban, deléciók is történtek. 

Az amplifikációk nagy része pár tripletszám változást okozott, de megfigyelhetıek voltak 

nagy mérető amplifikációk is, amelyek során a premutációs allél 200-as, vagy annál 

nagyobb ismétlıdésszámúvá amplifikálódott a transzmisszió során (18. Ábra). Ez az elsı 
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egérmodel amelyben ilyen mértékő ismétlıdésszámváltozások megfigyelhetıek és így 

módot ennek a folyamatnak a tanulmányozására. 

 

 

18. Ábra 
A KI egérmodel esetén megfigelhetı tripletismétlıdés instabilitás és  

a premutációs allél full mutációs alléllá amplifikálódása  

A KI egérmodel egyik szülıpárjának utódai, jól megfigyelhetı az instabilitás és egy nagy 
amplifikáció által létrejött, 200 repeatszám feletti utódallél látható a képen. 

A kép feletti részen a szülıpár és alomjának családfája látható. Az ábrán F-a nıstény 
állatokat,M-a hím állatokat jelöli. MW-a molekuláris méretmarker, WT-a vad típusú 
állat,(a kísérletben negatív kontrollként szerepelt), KI- egy elızıekben a KI allélra 

pozitívnak mutatkozott minta (a kísérletben pozitív kontrollként szerepelt) és B- a PCR 
mix templát nélküli kontroll reakció mintája. A nyíl a 200 feletti allélt jelöli az ábrán.   

 

A képen egy KI hemizigóta hím és egy KI heterozigóta nıstény állatból álló 

szülıpár, utódgenerációja figyelhetı meg. Látható, hogy szinte az összes utód 

ismétlıdésszáma a szülıkétıl eltérı. Továbbá az is látható, hogy az anyai allél (F) mérete 

nagyon kis mértékben változik, a tíz KI utód közül három esetben figyelhetı meg az 

anyaitól eltérı ismétlıdésszám, egy fiúban 2 ismétlıdésszám növekedés és két lányban 

egy illetve két ismétlıdésszám növekedés. Az apai allél jóval nagyobb instabilitást 

mutatott, mint az anyai allél, ami a humán esetnél megfigyelhetı jelenséggel ellentétes.    
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7.Tárgyalás 

 

7.1 Az FMR1 gén reaktivációja  

A hiszton és más fehérjék (úgymint a DNS-hez kötıdı transzripciós faktorok, 

nukleáris hormon receptorok és szignál-transzdukciós fehérjék) acetilációjának és 

deacetilációjának szerepe van a transzkripcionális regulációban, és fontos szabályozói a 

génexpressziónak. Az aberáns fehérje acetiláció a hiszton acetiltranszferázok (HAT) vagy 

a hiszton deacetilázok (HDAC) felborult regulációja miatt következik be és a rákos 

folyamatok kialakulásáért teszik felelıssé(189). Számos neurológiai betegségért, mint a 

poliglutamin-expanziós betegségek, fragilis X szindróma és a myotonic dystrophy az 

expandált tripletismétlıdések vezetnek a gén elcsendesüléséhez(190, 191).  

A HDAC inhibítorok az elcsendesült heterokromatint aktív kromatin 

konformációba képesek hozni, így a gén expresszióját képesek helyreállítani vagy 

legalábbis szignifikáns expressziót indukálni a betegségekben elcsendesült gének 

esetén(191). A humán genom 17 különbözı HDAC-t kódol, ami széles 

szubsztrátspecifitásra ad módot. A különbözı HDAC inhibítorok különbözı HDAC 

enzimeket céloznak és különbözı hiszton és nem hiszton kromoszómális fehérjék 

acetilációs szintjét modulálják. Ezen kívül hatással vannak celluláris részekre is, mint a 

mikrotubuláris fehérjékre és a sejtciklus reguláló apparátusra is. A HDAC inhibítoroknak 

lehetnek mind pozitív, mind negatív hatásaik a génexpresszióra. A myotonic dystrophy és 

a Friedreich ataxia esetén írták le, hogy az expandált triplettraktusok indukálják  a 

heterokromatin létrejöttét in vivo és a heterokromatikus régió közelében létrejövı 

génelcsendesülést(192). Az elcsendesült heterokromatinra jellemzı a H3K9 metiláció, 

deacetilált hisztonok, HDAC-k kötıdése, DNS metiltranszferázok kötıdése, 

kromodomén proteinek (mint  a HP-1 családba tartozó represszorok) és a polikomb 

komplex kötıdése(193). A molekulák amelyek képesek az expandált tripletek által 

létrehozott triplex és/vagy heterokromatikus formáció megbontására az elcsendesült 

géneket képesek aktiválni, a triplettraktuson keresztül történı transzkripció 

elongációjának elısegítésével és így a transzkripció növelésével, vagy indukciója által 

lehetıséget teremthetnek a fehérjetermék mennyiségének növelésére, vagy keletkezésére. 

Ugyanakkor a HDAC-k aktiválhatnak transzkripciós represszorokat, ami negatív hatással 

lehet az expresszióra.   
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Az FMR1 gén kémiai ágensek általi reaktivációjának vizsgálata során azt találtuk, 

hogy a nikotinamid, egy általános NAD+-függı enzim inhibítor(179) képes volt a full 

mutációs, nem elcsendesített FMR1 gén expresszióját növelni, de az elcsendesült full 

mutációs allélokat nem volt képes reaktiválni (7. Ábra). A nikotinamid általános hatása 

miatt a NAD+-függı hiszondeacetilázok inhibícióján túl más egyéb NAD+-függı 

enzimcsoportokat is blokkol. Annak érdekében, hogy ezen hatások közül a NAD+-függı 

hisztondeacetilázokra kifejtett hatást tudjuk a továbbiakban vizsgálni, más specifikusabb 

inhibítorokat kerestünk. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy egy a NAD+-függı 

hisztondeacetilázokra specifikusabb szer esetleg nagyobb hatást tudna elérni a full 

mutációs allélok expressziójának emelésében, esetleg reaktivációjában. A 

hisztondeacetilázok közül a III. osztályába tartozó enzimek, a szirtuinok azok, amelyek 

NAD+-függı módon mőködnek és katalitikus aktivitásuk során nikotinamidot 

szabadítanak fel mőködésük eredményeként, ami végtermék inhibítorként szolgál.  

Az általunk kipróbált ilyen specifikus inhibítor, a splitomicin, mint bemutattuk (9. 

Ábra) képes volt reaktiválni az elcsendesült full mutációs sejtvonalakat. Igazoltuk, hogy 

SIRT1, egy III. osztályba tartozó hisztondeacetiláz, részt vesz az FMR1 gén 

ismétlıdésszám függı csendesítésében mégpedig azáltal, hogy a H3K9 és a H4K16 

reziduálokat deacetilálja. Adataink alapján továbbá úgy tőnik a H4K16 deacetilációja a 

DNS metiláció fı következménye, és a metilációt követıen történik. A SIRT1 inhibíciója 

képes reaktiválni a gént anélkül, hogy a DNS demetilációt érintené. A DNS metiláció úgy 

tőnik nem domináns a kromatin modifikációk felett, minthogy a H4K16Ac képes a 

génexpresziót, a transzkripciót megindítani úgy, hogy a DNS metiláltsági állapotára nincs 

hatással, vagyis a gén ekkor a metiláltság ellenére expresszálódik. Ez hasonlít a 

Friedreich ataxia, egy másik tripletismétlıdés betegség, esetén megfigyeltekkel, hiszen 

ebben az esetben is az ismétlıdésszám megugrásával a DNS aberráns módon metilálódik 

és a gén reaktiválható hisztondeacetiláz inhibítorokkal(194). 

Az FMR1 gén splitomicin és 5-azadC által történı reaktivációjában a  H4K16 acetilációja 

kulcsfontosságúnak tőnik. Mindazonáltal a H4K16 acetilációs státusza egy kulcs 

meghatározója a kromatin hozzáférhetıségnek(195). Habár a kétféle kezelés eredménye 

nem teljesen egyforma az epigenetikai változások szintjén. A 5-azadC kezelés 

eredményeként DNS demetiláció is bekövetkezik és a H4K16Ac szintjének emelkedése 

mellett a H3K4Me2 szint emelkedése figyelhetı meg, amely a splitomicin kezelés esetén 

nem volt megfigyelhetı. A splitomicin kezelés a 5-azadC kezeléssel ellentétben a a 

H4K16Ac szint emelése mellett a H3K9 acetilációs szintjét emelte (12. Ábra). Az egyik 
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magyarázat eredményeinkre, hogy az elcsendesített allélok metilált promótereihez 

fehérjekomplexek kötıdnek és ezen fehérjekomplexek egyik alkotója a SIRT1 (19. 

Ábra). SIRT1 mint ismeretes deacetilálja a H3K9 és a H4K16 reziduálokat bár 

valószínőleg más reziduálokat is érint. A DNS demetilációja a CmeG-kötıdı fehérje-

SIRT1 komplex levállását okozza a promoter régióról és egy olyan helyzetet hoz létre 

ami kedvez a H3K4 metiláz és az hMOF, amely a H4K16 acelilálja megkötıdésének, de 

nem kedvez azon HAT-ok megkötıdésének amelyek a H3K9-t használják szubsztrátnak 

(19. Ábra A rész). 

 

 

19. Ábra 

Az FMR1 gén reaktivációja 5-aza-deoxicitidin és splitomicin kezelés eredményeként 

Az ábrán a 5-azadC által (A rész) és a splitomicin által (B rész) okozott génreaktiváció 

modeljének sematikus ábrázolása látható. A MeBP-metilált CpG-hez kötıdı protein, 

SIRT1-SIRT1 fehérje, hMOF-humán MOF, a hiszton oktamereken tekeredı DNS-en a 

metilált CpG helyeket szürke korongok jelölik, a hiszton végzıdéseken elhelyezkedı 

modifikációk a fehér korongok a H3K9diMe, a sötétszürke korong a H3K9Ac, a fekete 

korong a H4K16Ac, míg a világos-szürke korongok a H3K4diMe reprezentálja. 
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A splitomicin kezelés inhibitálja a SIRT1 müködését míg a promótert metilált állapotban 

hagyja. Ez egy olyan kromatinstruktúra létrejöttét eredményezi, amely kedvez az hMOF 

és egy H3K9 HAT megkötıdésének, de nem kedvez a H3K4 metiltranszferázok 

megkötıdésének (19. ábra B rész). A fennt említett okok miatt a végsı hiszton 

modifikációs profil különbségek ellenére, ezeknek a szereknek a génreaktivációra való 

hatásuk hasonlónak bizonyult és csak kis mértékő additív hatást figyeltünk meg amikor 

ezeket a szereket együtt használtuk. Ezen eredmények alapján a legszignifikánsabb 

változás, amit mindkét szer okozott a H4K16Ac szint növekedése és az, hogy ez a 

változás a H3K4Me2 vagy a H3K9Ac szint emelkedésével járt együtt csak kis mértékben 

volt hatással volt a génexpresszióra.  A H4K16Ac modifikációnak a különbözı 

organizmusokban különbözı folyamatokban tulajdonítanak fontos szerepeket (20. Ábra), 

de minden esetben a H4K16Ac jelenléte az aktív transzkripcióval társított, míg a H4K16 

deacetilált állapota az elcsendesült gének heterokromatinizált állapotával. 

 

 

20. Ábra 

Az H4K16 acetilációjának és deacetilációjának hatásai 

Az ábrán a H4K16-a 4-es hiszton 16-os lizincsoportjának acetilált állapotát, H4K16 a 

deacetilált állapotát jelöli. A H4K16Ac hisztonmodifikáció esetén a kromatin nyitott, 



 73 

aktív transzkripció folyik (Active transcription), a H4K16 jelenléte esetén a gén 

elcsendesült (Silenced transcripcion) állapotban van és heterokromatin formáció jön 

létre. A különbözı organizmusokban a H4K16 acetilációjában és az H4K16Ac 

deacetilációjában résztvevı enzimek a nyilak mellett láthatóak. A két forma egymásba 

alakulása  a sejtciklus során is megtörténik(zölddel jelölt), az S fázisban az H4K16Ac 

szint magas, majd a korai mitotikus fázisban szintje lecsökken és a G1 fázisban újra 

emelkedésnek indul. Az H4K16 jelenlétének szerepet tulajdonítanak a transzkripcionális 

aktivációban, a DNS repair mechanizmusában, a hiszton depozícióban (növényeknél) és 

az X kromoszóma hiperaktivációban (Drosophilában). A H4K16 jelenlétének szerepet 

tulajdonítanak a traszkripcionális represszióban, a génelcsendesítésben (élesztıtıl a 

emberig) és az X-inaktivációban (emlısöknél).(Vaquero és munkatársai alapján (119))  

 

A H4K16Ac hisztonmodifikáció jelenléte esetén a kromatin nyitott, aktív transzkripció 

folyik (Active transcription), a H4K16 jelenléte esetén a gén elcsendesült (Silenced 

transcripcion) állapotban van és heterokromatin formáció jön létre. A normál és FXS 

sejtvonalakban a ChIP kísérleteinkben is azt találtuk (12. Ábra), hogy az H4K16Ac a 

normál allélon volt jelen, míg a heterokromatinizálódott FXS allélon nem, vagy nagyon 

kis mennyiségben volt jelen. Az H4K16 acetilációjához humán sejtekben a hMOF 

szükséges, mint azt kísérletünkben is találtuk, a hMOF blokkolása nem tette lehetıvé 

ezen reziduál acetilációját és ilyen körülmények között a génreaktiváció nem következett 

be (13. Ábra). A H4K16 acetilációja és deacetilációja dinamikus változást mutat a 

sejtciklus során is (zölddel jelölt az ábrán), az S fázisban az H4K16Ac szint magas, majd 

a korai mitotikus fázisban szintje lecsökken és a G1 fázisban újra emelkedésnek indul. Az 

H4K16 jelenlétének szerepet tulajdonítanak a transzkripcionális aktivációban, a DNS 

repair mechanizmusában, a hiszton depozícióban (növényeknél) és az X kromoszóma 

hiperaktivációban (Drosophilában). A H4K16 jelenlétének viszont a traszkripcionális 

represszióban, a génelcsendesítésben (élesztıtıl az emberig) és az X-inaktivációban 

(emlısöknél) tulajdonítanak szerepet. A splitomicin, egy hisztondeacetiláz is a H4K16Ac 

szintjének növelése által reaktiválta az elcsendesült FMR1 gént kísérletünkben. Ugyanis a 

DNS metilációs státusza érintetlen maradt, vagyis a gén a kezelés és reaktiváció után is 

metilált állapotban maradt (14. Ábra). 

Minthogy a splitomicin hatás nem függ a DNS replikációtól, a SIRT1 inhibítorok 

hasznosabbak lehetnek, mint a 5-azadC az FMR1 gén reaktivációjában a neuronok 
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esetén, amelyek nem osztódó sejtek és ahol az FMRP hiánya a legsúlyosabb tüneteket 

okozza az FXS betegek esetén. 

 Azonban határozott ellenjavallatok vannak a SIRT1 inhibitorok használatával 

szemben a FXS lehetséges kezelésében. Elıször is, Sir2p, a SIRT1 homológja az 

élesztıben, szerepet játszik az élettartam meghosszabbításában az élesztıkben(196) ami 

felveti a lehetıségét, hogy a SIRT1 inhibíciója talán csökkentheti az élettartamot az 

emberek esetén is. Humán adatok nem állnak rendelkezésre, de emlısöknél azt találták, 

hogy a SIRT1 aktuálisan limitálja az élettartamot, legalábbis krónikus genotoxikus 

stressz esetén(197). A SIRT1 inhibíciója pozitív hatást is kifejthet, mivel érzékenyítheti a 

rákos sejteket az apoptózis iránt, míg a normál sejteket nem érinti, ez teszi a III. osztályba 

sorolt HDAC-kat igéretes rákellenes gyógyszerekké(198). Ugyancsak meg kell említeni, 

hogy a HDAC-k inhibíciója által olyan expressziós mintázat jön létre, amely nem a 

normál állapottal megegyezı és mivel nem specifikus szer több gén expresszióját is érinti 

ami szintén káros hatású lehet. 

Azonban vannak hiszton deacetiláz inhibítorok (HDI)-k amelyek régóta 

terapeutikusan használatosak és sokszor egy életen át szedhetı gyógyszerek. Egy ilyen 

szer a valproate, egy általános HDI, évtizedek óta használatos antiepileptikum és 

használatos hangulatbetegségek kezelése esetén is. Manapság az egyik leggyakrabban 

felírt antiepileptikum(199) és a Fragile X betegeknél is használják a fellépı szédülés, 

aggresszió és depresszió kezelésére(200).  Ez a szer képes az elcsendesült FMR1 gént 

reaktiválni sejtvonalak kezelése során, bár még nem vizsgált és így nem tudható, hogy a 

génreaktivációhoz szükséges dózis esetén fellépnének e szignifikáns mellékhatások.  

A nikotinamid egy esszenciális vitamin szintén III. osztályba tartozó HDAC 

inhibítor, míg egy másik III. osztályba tartozó HDAC inhibítort, dihidrokumarint az 

amerikai élelmiszer és gyógyszervizsgáló intézet (FDA) már engedélyezte, mint 

élelmiszeradalék. 

Tény továbbá, hogy a hosszú CGG-ismétlıdésekkel rendelkezı RNS molekulák, 

amelyeket felelıssé tesznek a Fragilis X kromoszómához kötött tremor és ataxia 

szindróma kialakulásáért, amely egy késıi megjelenéső neurodegeneratív betegség, és az 

FMR1 gén premutaciós alléljait hordozókban jelenik meg(72). Ez a hatás szintén fellép a 

full mutációs allélokról keletkezı transzkriptumok esetén, ami egy sokkal általánosabb 

probléma. Mindazonáltal néhány HDI-ról kiderült, hogy neuroprotektív szerepe van(146, 

201) és ezek a szerek képesek javítani a tanulási és emlékezıképességen, amelyeket a 

neurodegeneráció okozott(202). ĺgy a HDI-k kedvezı hatásai képessé tehetik ıket, hogy 
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ellensúlyozni tudják a hosszú CGG-ismétlıdések következtében fellépı negatív 

hatásokat. 

A végsı ellenvetés a génreaktivációval kapcsolatban, hogy a hosszú CGG-

ismétlıdéseket tartalmazó transzkriptumokat nehéz transzlálni, mint az látható volt 

limfoblasztoid sejtek és limfociták esetén is(38, 74, 182-184). Mindazonáltal van néhány 

ok, hogy azt gondoljuk, hogy a transzlációs nehézség nem érinti az összes sejtet 

egyformán. Például, a Fragilis X embrionális ıssejtek, amelyek több mint 400 

ismétlıdést tartalmaztak és ahol a triplettraktus nem metilált, mind az FMR1 mRNS, 

mind az FMRP expresszált(203). Továbbá mint azt kollaborátaink találták, az 

isamétlıdések transzlációra tett negatív hatása sokkal erıteljesebb az egér agy bizonyos 

területein, mint más régiókban (23. Ábra)(184). 

Ezt támasztja alá az a tény, hogy azok a betegek, amelyekben a full mutáció nem 

metilált csak enyhe FXS tüneteket mutatnak(65, 204, 205). Ez alapján állítható, hogy 

abban az esetben, amikor az FMR1 gén nem csendesült el, a transzláció végbemegy 

megfelelı szinten azokon a területeken az agyban amelyek a tanulási és az emlékezési 

folyamatokhoz nélkülözhetetlenek. A tény, hogy bár a GM06897 limfblasztoid sejtvonal, 

amely 450 tripletetismétlıdést tartalmaz az FMR1 5’UTR régiójában, termel FMRP 

fehérjét és ez az FMRP szint emelkedik, amikor a sejteket splitomicinnel lettek 

megkezelve. Ez esetben azt látjuk, hogy az ilyen hosszúságú allélok esetén képzıdı 

mRNS-ek képesek transzlálódni. A splitomicin által reaktivált más sejtvonalak, ahol a 

ismétlıdésszám magasabb volt, minden esetben 500 feletti, nem termeltek FMRP-t a 

kezelés után sem. Ez felveti a lehetıségét annak, hogy a megnövekedett RNS szint 

megnövekedett FMRP szinthez vezet azon betegek esetén, akiknek az ismétlıdésszáma 

500 CGG alá esik, amely az FXS betegek kb. a 40%-ra jellemzı (Sally Nollin, személyes 

beszélgetés). A limfoblasztoid sejtek esetén is vannak közlemények amelyekben FMRP 

produkciót detektáltak 5-azadC kezelés után sejtvonalakban amelyeknél az 

ismétlıdésszám 800 CGG feletti volt(137). Új SIRT1 inhibítorokkal, amelyek nagyobb 

stabilitással, szelektivitással vagy hatékonysággal bírnak(206) talán elérhetı az az FMR1 

transzkripciós szint az elcsendesült sejtvonalak esetén a kezelés hatására amely 

megegyezik a nem elcsendesült full mutációs betegek esetén detektálhatóéval.  Minthogy 

a HDI-k hatásosságához nem szükséges DNS replikáció, ezen csoportba tartozó a 

szereknek lehet terápiás potenciálja a posztmitotikus sejtek esetén is. 

 

7.2 A Fragilis X premutációs egér  
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Az elızıleg létrehozott fragilis X premutációs egérmodeltıl eltérıen, amelynek a 

létrehozása során az endogén egér-repeattraktust tartalmazó régió lett kicserélve egy 

mesterséges élesztı kromoszómából (YAC) származó, humán premutációs allélt 

tartalmazó régióval(166). Az általunk létrehozott premutációs egérben, ismétlıdı, rövid 

CGG*CCG régiók ligálásával történt a triplettraktus létrehozása(168). A premutációs 

mérető triplettraktus a targeting vektor konstruktba lett beépítve, ahogy az az Anyag és 

Módszer részben lett leírva (4. Ábra). A targeting vektor elektroporációval lett az ES 

sejtekbe juttatva élesztıben vagy baktériumban való felszaporítás nélkül. Ez megengedte 

nekünk, hogy elkerüljük a problémát, ami abból ered, hogy a hosszú tripletismétlıdések 

könnyen deléción és átrendezıdésen mennek keresztül ezekben az organizációkban. A 

létrejött premutációs egér Fmr1 génje így minimális mértékben különbözik az elızıleg 

létrehozott egérmodel Fmr1 génjétıl, a triplettraktust határoló, úgynevezett flanking 

régióban. Ezt azért fontos kiemelnünk ugyanis az elızıleg leírt egérmodel nem muatott 

nagy expanziókat, valamint a ismétlıdésszám növekedéssel járó FMRP szint csökkenést, 

ami talán ezen régió eltérésébıl adódhat. 

A KI egerek genotipizálásához az egerek 3 hetes korában vett egérfarokból izolált 

genomiális DNS mintát használtunk. A különbözı módszerek közül, amiket használtunk 

az EcoRI-nal emésztett mintáján végzett Southern blot analízis és az frax-c és frax-f 

primerpárokkal végzett PCR technika tette lehetıvé a WT és a KI allél szimultán 

detekcióját. A southern blot technikával az allélok metilált és nem metilált voltát is 

vizsgálni tudtuk, de kvantitatív analízisre ez a technika nem adott módot, mert a 

különbözı allélok band intenzitása nem korrelál az allél mennyiségével, csak a metilált-

nem metilált allélok jelenlétének detektálására alkalmas. Ez látható a WT nıstény állat 

vizsgálata esetén, hiszen ebben az esetben tisztán 50-50 %-ban vannak jelen az aktív és 

metilált allélok a random X kromoszóma inaktiváció miatt (lionizáció), de a metilált allél 

gyengébb band intenzitást mutatott. A PCR technika esetén a KI és a WT allél jelenléte 

egy PCR reakcióban vizsgálható 15. Ábra B rész, így gyors elıszőrésre használtuk a KI 

egerek utódpopulációinak vizsgálata során. Ezzel a technikával az ismétlıdésszámok 

méretére vonatkozóan is kapunk információt, hiszen a különbözı ismétlıdésszámú KI 

allélokat tartalmazó egerek esetén egynél több KI allélnak megfelelı band látható a PCR 

termék agaróz gélen való megfuttatása során. Azonban ténylegesen csak a nagy 

ismétlıdésszám-különbségek esetén látható két elkülönült band az agaróz gél limitált 

felbontóképessége miatt még10 tripletismétlıdés, ami 30 bp-nak felel meg nehezen 
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elkülöníthetı egymástól. Így ezt a technikát elıszőrésre használtuk és az ezzel a 

technikával KI allél jelenlétére pozitívnak mutatkozott DNS mintákat vizsgáltuk tovább 

radióaktív PCR technikával. Ehhez a reakcióhoz olyan primereket használtunk (fraxm4 

és fraxm5), amely primerek 3’végei közvetlenül a triplettraktust ölelték át. A 

felamplifikált allélok nagy felbontású denaturáló gélen való megfuttatása a KI allélok 

pontos ismétlıdésszámának meghatározására adott módot. Egy-egy CGG triplettel való 

növekedés, vagyis a PCR termék 3bp-os növekedésének detektálására is módot adott (15. 

Ábra C rész, 17. Ábra, 18. Ábra).  

A KI egér esetén a premutációs allél ismétlıdésszámának instabilitását figyeltük 

meg, amit az 1. Táblázatban foglaltunk össze. A humán premutációt hordozók esetén 

megfigyelhetı nagy expanziók is jelentkeztek, de a humán esettıl eltérıen a KI egér 

esetén az apai allélok mutattak nagyobb mérető és gyakoriságú expanziókat. A 120 

ismétlıdésszámot hordozó hím és WT nıstény keresztezés esetén 61 %-os volt az allélok 

expanziója, míg a WT hím és 120 ismétlıdést tartalmazó KI heterozigóta nıstény esetén 

csupán 37 %. Elıbbi esetben az expanziók 17 %-ában fordult elı 5 ismétlıdésszám feletti 

expanzió, utóbbi esetben egyaltalán nem volt megfigyelhetı 5 feletti expanzió. 

  A humán premutációt hordozók esetén a 90-100 feletti ismétlıdésszámot hordozó 

anyák gyermekei közel 100 %-ban az anyai allél expanziója által létrejövı full mutációs 

allélt örökölnek(207). Az alacsonyabb ismétlıdésszám tartományokban a 49-54 közötti 

ismétlıdésszámmal rendelkezıknél 19 % az 55-59 ismétlıdésszámmal rendelkezık 

között 30.9 % és a 60-65 ismétlıdésszámmal rendelkezık között 80 %(207). A KI egér 

esetén a 190 feletti ismétlıdésszámot tartalmazó hím egerek és WT nıstények 

keresztezéseibıl származó utódgenerációkban találtuk a legtöbb expanziót, de ezen 

expanziók gyakorisága 82 %, még ebben a ismétlıdésszám-tartományban is elmarad az 

ilyen ismétlıdésszámot tartalmazó premutációs humán eseteknél tapasztalhatóktól.  

A nagy premutációs allélok a KI egérmodel esetén nem mutatják a férfiak esetén 

megfigyelhetı kontrakciós jelenséget (21. Ábra). A nagy premutációs allélok a férfiak 

esetén a csíravonalban kontrakciót mutatnak és így lányaik apjukénál rövidebb 

triplettraktust örökölnek(208). Érdekes módon ez a jelenség a KI egerek esetén nem 

figyelhetı meg és KI hím egerek WT nısténnyel való keresztezésébıl származó utódok 

egy további amplifikáció által apjukénál hosszabb tripletraktust örököltek. Ez a jelenség a 

120 ismétlıdésszámot hordozó hím egérnél is megfigyelhetı, igaz itt kis mérető 

ismétlıdésszámnövekedések formájában, de igazán a 190 ismétlıdést hordozó hím esetén 

karakterisztikus, mert itt már nagy ismétlıdésszámugrások tapasztalhatóak.  
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21. Ábra 

A hím KI egerek esetén nem figyelhetı meg a nagy allélok kontrakciója 

Az ábra A részében egy ~190 ismétlıdésszámmal rendelkezı hím(M) egér utádai 

láthatóak egy vad típusú nıstény egérrel történı keresztezést kovetıen. Az apai allélhoz 

képest a KI utódok (az ilyen típusú keresztezés esetén a lány utódok) magasabb 

ismétlıdésszámot örököltek.az ábra B részében egy 120 ismétlıdésszámot tartalmazó KI 

hím és egy 190 ismétlıdésszámot tartalmazó KI hím egér WT nısténnyel való 

kereszetzésébıl származó utádok ismétlıdésszám megoszlása látható. A szürke oszlopok a 

120ismétlıdést tartalmazó hím utódai ((CGG)120), míg a fekete téglalapok a 190 

ismétlıdést tartalmazó hím utódai ((CGG)190). Az X tengelyen az apai allélhoz 

viszonyított ismétlıdésszám növekedések láthatóak, az oszlopok magassága reprezentálja 

az allélok elıfordulási számát (Y-tengelyen jelölve). A képen A. Entezam 

kísérletének eredménye látható. 

 

A generációról generációra történı transzmisszió során való ismétlıdésszám 

instabilitások túl kiváncsiak voltunk a különbözı ismétlıdésszámú KI egerek esetén a 

szomatikus ismétlıdésszám instabilitásra. 6-18 hónapos korban disszektált egerek 

különbözı szöveinek ismétlıdésszámait hasonlítottuk össze a 3 hetes korban levett farok 

DNS mintákkal.  Az egerek neme, a ismétlıdésszáma a farok DNS-ükben és a 
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szerveikben, a gélen lett jelölve. A minták a 14.-18. mintafelvivı helyen egy nısténybél 

származnak, amelyik 2 premutációs allélt örökölt és az egyik allélra mozaikos. 

A 24. ábrán látható, hogy a farok mintából származó DNS-hez viszonyítva a szöveti 

mintákban a ismétlıdésszám nem változik a 120 illetve 125 ismétlıdésszámot hordozó 

hím egér esetén és a mozaikos KI+/+ (122, 145 és 190 tripletet hordozó) nıstény esetén 

sem.  

 

 

22. Ábra 

A premutációs allélok szomatikus stabilitása 

PCR termékek a 3 hetes korban vett farok DNS mintákból és a 6-18 hónapos korban 

disszektált egér szöveteibıl. Az ábra A részében egy 120 illetve egy 125 tripletet hordozó 

hím egér szövetmintái és azok ismétlıdésszáma látható. Az ábra B részében egy a KI 

allélra homozigóta és mozaikos KI nıstény egér (122, 145, 190 tripletszámú allélokat 

hordoz) és szövetmintáinak ismétlıdésszámai láthatóak. A C részben egy 200 ismétlıdést 

hordozó KI hím egér és szövetmintái láthatóak. Az ábrán a brain-agy, testis-here, kidney-

vese, heart-szív, liver-máj, tail-farok szövetminták láthatóak. A képen kollégám, A. 

Entezam kísérlete látható. 

 

A 200 ismétlıdést tartalmazó hím esetén egészen kis mértékő szomatikus 

instabilitás figyelhetı meg a hereszövet esetén. Itt egy a kiindulási ismétlıdésszámnál 

nagyobb (~+2 CGG triplet) allél figyelhetı meg, míg a májszövet esetén egy 

mozaikosság figyelhetı meg a kiindulási ismétlıdésszámú allél mellett megjelenik egy 

második, annál nagyobb allél(~+2 CGG triplet). Érdekes módon az agyban a kiindulási 

ismétlıdésszám található, bár nem zárható ki, hogy az agy bizonyos régióiban ettıl eltérı 

ismétlıdésszámú allél van jelen, illetve az sem, hogy bizonyos sejttípusok tartalmaznak 
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ettıl eltérı ismétlıdésszámú allélt, mivel a DNS a totál agyból lett izolálva, egyedi 

régiók, sejttípusok vizsgálatára ez nem adott módot.  

Az FMRP fehérjeszintek vizsgálata az agyban (16. Ábra) az ismétlıdésszámmal 

graduálisan csökkenı FMRP szintet mutatott az egér Fmrp-re specifikus, az FXR1 és 

FXR2 fehérjékkel keresztreakciót nem mutató antitest használatával végzett Western 

blotton. Ez a premutációs betegeknél leírtakkal megegyezı tendencia(67). A fehérjeszint 

csökkenések a 130 ismétlıdést tartalmazó KI egér esetén a WT 49%, míg 190 ismétlıdést 

tartalmazónál 14% és a 200 feletti ismétlıdésszámot tartalmazókénál 8% volt. A 120 

ismétlıdést tartalmazó egér agyából izolált totál fehérjén végzett western blot vizsgálat 

azt mutatta, hogy az Fmrp szint alacsonyabb, mint a vad típusú állaté volt. Az Fmrp szint 

deficitet ezért az agy különbözı régióiban vizsgáltuk tovább immuncitokémiai  festéssel, 

hogy kapjunk arra a kérdésre, hogy vajon az Fmrp deficit egy minden agyi régióra 

kiterjedı, általános jellemzı, vagy bizonyos agyi régiókban erıteljesebb, míg más 

régiókat esetleg nem érint és a western bloton látott csökkenés ezeknek a hatásoknak az 

átlaga. Öt 120 ismétlıdést tartalmazó hím egér agyát és 4 normál egérbıl származó 

agymintát hasonlítottunk össze a különbözı agyrégiók Fmrp szintjei alapján. Azt találtuk, 

hogy az Fmrp szint deficit nem egyenletes a KI egerek agyában, hanem bizonyos régiókat 

nem érint, míg bizonyos régiókban kifejezettebb, szignifikáns csökkenést mutat. Ezek a 

régiók az inferior olive, a thalamus, a hippocampus és a cerebellum granula sejtjei. 

Ez a premutációs betegek esetén tapasztalható tüneteket magyarázhatja, hiszen az 

érintett régiók kifejezettebb károsodása az FMRP hiány miatt okozhatja a specifikus 

tüneteket, míg a környezı régiók érintetlensége az egyéb agyi funkciókat ezért nem 

érinti.  

Mivel a KI egérben a ismétlıdésszám 200 fölé amplifikálódása megfigyelhetı, mi 

vizsgáltuk a 200 feletti allélok metilációs státuszát (23. Ábra). Három hetes hím és 

nıstény KI egér farkából származó DNS Sau96I-gyel(New England Biolabs, Ipswick, 

MA USA) lett emésztve, ez az enzim egy metiláció érzékeny restrikciós enzim amelynek 

a felismerıhelye a fraxm4 és a fraxm5 primerek által közrefogott régióba esik. 
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23. Ábra 

Regionális Fmrp szint deficit a 120 repeatet tartalmazó KI egér agyában
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A-H részek az Fmrp elhelyezkedését mutatja a hippocampalis cortexben(A és B), a 

ventrális posteriolaterális thalamust(C és D), az inferior olivot(E és F) és a cerebellumot 

G és H) két éves WT (A, C, E és G) és 120 tripletett tratalmazó KI hím egérben (B, D, F 

és H). A méretmarkerek 500µm jelölnek az A,B,E,F, G és H mezın és 25µm-t a C és D-n. 

CG-granula sejt, MOL-molekuláris réteg, PC-Purkinje sejtek. Az I rész mutatja az Fmrp 

expresszióváltozásának mértékét a KI állatban a WT-hoz képest. BL-basolaterális réteg, 

CA-cornu ammonis mezık, CB-cerebellum, DCN-mély cerebelláris nucleus, CTX-cortex, 

DG-gyrus dentatum, nLOT-laterális olfactoriális tractus. A * jelöli azt ahol 

szignifikánsan különbözik a KI a WT-tól p<0.05. Az adatok 4 WT és 5 KI állat esetén 

kapott értékekbıl származnak.  

 

 

 

Az emésztett DNS PCR-rel lett amplifikálva, ahogy azt már említettük. A 

pGL3(Promega, Madison, WI, USA) plazmid, amely 8 Sau96I- hasító helyet tartalmaz, 

az emésztés elıtt a mintához lett adva és mint egy indikátor kontrollként szolgált, hogy 

teszteljük az emésztést és normalizáljuk az anyagvesztést az eljárás során.  

Míg a humán esetben, ahol a 200 feletti repeatszámok esetén abnormális 

hipermetiláció figyelhetı meg az Fmr1 KI egérmodelben a 200 feletti allélok nem 

metilálódnak(24. Ábra). Továbbá a 200 feletti repeatszámot hordozó nıstény egerek 

esetén nem figyelhetı meg a humán esetekben fellépı preferált X inaktiváció a 200 feletti 

allél részére. 
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24. Ábra 

Különbözı mérető KI allélok metilációs státuszának vizsgálata 

Egér farok DNA-ek lettek emésztve metiláció érzékeny Sau96 I endonukleázzal. Ezt 

követıen egyenlı mennyiségő emésztett és nem emésztett DNS lett felamplifikálva fraxm4 

és fraxm5 primerekkel, amelyek 2 Sau96 I hellyel fednek át. Az emésztett és nem emésztett 

minták lettek összehasonlítva, az emésztett minta csak abban az esetben ad terméket, ha a 

Sau96 I helyek metiláltak, így az enzim nem tud hasítani.Az ábra A részében egy 

nıstényegér mintája látható, amelyik két különbözı mérető KI allélt hordoz (200 és 140 

ismétlıdést tratalmazó allélokat). Az ábra B részében különbözı mérető KI allélt hordozó 

hím egerek mintái láthatóak (175, 185, 175 és ~205 ismétlıdést hordoznak). MW-

molekuláris méretmarker az ábrán Ali Entezam által végzett kísérlet ábrája látható. 

 

Szintén vizsgáltuk az Fmr1 KI egérmodelben a premutációs betegekre jellemzı 

anatómiai és patológiai eltéréseket immunhisztokémiai eljárásokkal. ĺgy az inklúziók 

jelenlétét, a meghosszabbodott Purkinje sejteket, a lamin és a calbindin abnormális 

eloszlását.  
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25. Ábra 

A 120 tripletismétlıdést tartalmazó ~100 hetes premutációs hím egér CNS patológiája 

Az ábrán az i-vel jelölt rész az ubiquitin immunreaktivitást mutatja a thalamus 

parafascicularis nukleuszában (a kép sarkában egy részlet látható a retikuláris 

formációból, ami Neutrál Red-del lett még festve és nagyobb inklúziókat mutat.Az ii-vel 

jelölt rész a lamin immunoreaktivitást mutatja a cerebellum nodulusaiban, a lamin 

pozitív inklúziókat és lamin irreguláris elhelyezkedését a nyilak jelölik. A kép sarkában 

látható részlet a lamin normális, a nukleáris periférián való elhelyezkedését mutatja egy 

WT egérben). A iii-vi terjedı részek a calbindin immunoreaktivitást mutatják a 

cerebellumban. Az iii rész a WT egér a iv rész a KI egér cerebellumában látható 

calbindin festést reprezentálja. A KI egér megnövekedett számú torpedó axon swellinget 

tartalmaz, amit nyilak jeleznek a iv részleten. Néhány olyan mérető, mint egy Purkinje 

sejttest (iv rész sarkában látható). A v-vi részek a KI egér cerebellumának calbindin 

festése látható kék-feketében és Neutral Reddel való együttfestése. A calbindin 

abnormális megoszlása látható a Purkinje sejtekben, amit nyilak jelölnek. Az i, ii és v 

részeken a méretmarkerek 10 µm nagyságot jelölnek. Az iii és iv részeken a 

méretmarkerek 100 µm, míg az iv rész sarkában látható részleten 25µm-t jelölnek. Az 

immunohisztokémiai vizsgálatok a Maryland Egyetemen készültek az Anatómiai és 

Neurobiológiai részlegen Gloria E. Hoffman laborjában.  
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Ahogy azt alább demonstráltuk, ezek az egerek kulcs fenotipus azonosságot mutatnak a 

humán premutációt hordozókkal, amely fenotipus azonosságok nem voltak láthatóak a 

korábban leírt KI premutációs egereknél(166, 167, 209). Az, hogy ennek mi az oka nem 

tisztázott, mivel az eredeti triplettraktus 20 triplettel volt kevesebb, mint a mi esetünkben, 

illetve az elızıleg leírt egér model csak kis különbségekben tér el a miénkhez képest. A 

különbségek egyike az 1. Intron régiókban van, ami a különbözı targeting vektor 

használatából ered. Összegezve az elızıleg leírt model állat a tripletismétlıdést övezı 

flanking régiók humán verzióját tartalmazza, ami az egér szekvenciából csak néhány 

bázisban tér el(166). 

A mi premutációs egerünk egy direkt kapcsolatot mutat az ismétlıdésszám és az Fmr1 

mRNS szint között (16. Ábra), mint azt már leírtuk a humán premutációt 

hordozóknál(98). Ez különbözik attól, amit az elızıleg leírt KI egérmodelben 

leírtak(209). A patológiás változások, amelyek láthatóak a mi egerünkben, megegyezı 

azzal amelyek a humán FMR1 gén premutációs allélját hordozóknál megfigyelhetı(72, 

98, 210). Ezek közé tartozik a lamin és az ubiquitin-pozitív neuronális és intranukleáris 

inklúziók (25. Ábra i és ii részek). Míg az ubiquitin-pozitív inklúziók jelenléte a korábbi 

egérmodelek esetén is megemlítésre került, a Purkinje sejt degenerációra való bizonyíték, 

mint ahogy az a humán esetben látható, ezen korábbi egérmodelek nem szolgáltattak 

bizonyítékot(167). Ellentétben, az egerek amelyeket mi létrehoztunk bizonyítékot adnak 

a Purkinje sejt patológiára, amit az abnormális calbindin festés is igazol, a swollen 

axonoknál és torpedó sejtek festıdésénél, valamint a Purkinje sejtszám csökkent mértéke 

is jelez. 

Az emelkedett Fmr1 mRNS szinttel ezekben az egerekben együtt járt és negatív 

korrelációt mutatott a repeatszám és az FMRP mennyisége az agyban(16. Ábra). Hasonló 

kapcsolat volt megfigyelhetı a hasonló ismétlıdésszámú humán premutációt 

hordozókból létrehozott sejtvopnalak esetén is(74, 77, 78). Még egyszer szeretnénk 

hangsúlyozni, hogy ez különbözik az elızıleg leírt egérmodeltıl(166, 167, 209). Az 

FMRP deficiencia az egerekben nem uniform a központi idegrendszerben (CNS)(23. 

Ábra). Például, az FMRP expresszió csak mérsékelten csökkent az idısebb hím 120 
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ismétlıdést tartalmazó KI egerek hipocampusában (lásd 23. Ábra A illetve B panel). 

Ellentétben, a thalamusban és az inferior olivary complexben, az FMRP expresszió kb. 

10% volt a WT állatéhoz képest (lásd 23. Ábra C és D panel illetve az E és F panel). Ez 

felveti a lehetıségét, hogy a hosszú premutációs allélt tartalmazó humán hordozók esetén 

a szimptómák amelyek az FMRP deficienciából erednek azokban a helyeken, mint a 

thalamus és az inferior olive talán sokkal dominánsabbak, mint a CNS azon régióiban 

származó szimptómák ahol az FMRP deficiencia mérsékeltebb. Az lehet talán az oka, 

hogy mivel a thalamus egy „kapu” vagy információ filter és a neuroszenzoros érzékelés 

különbözı varianciájáért felelıs szerepe lehet a szociális félelem, kényszerbetegség és 

autizmus kialakulásában. Az inferior olive abnormalitásokat leírtak autizmusban és 

beszéd, valamint nyelvi nehézségekben. A szimptómák ezen csoportjai manifesztálódnak 

a premutációt hordozó férfiakban normál tartományba tartozó IQ szint mellett(211, 212). 

Hogy vizsgáljuk, vajon a KI allél az intergenerációs átadódások során változatlan marad-

e vagy a humán premutációt hordozókhoz hasonlóan változik-e az ismétlıdésszám a 

nıstány allél traszmissziója során, monitoroztuk az ismétlıdésszámot. Az instabilitás 

magas a 120 ismétlıdésszámot tartalmazó egerekben, az expanzió predomináns és a több 

expanzió figyelhetı meg a paternális, mint a maternális transzmisszió során (1. Táblázat). 

Ez az instabilitás több mint 2-szer gyakoribb, mint ami az elızıleg leírt egérmodelnél 

volt leírva(209). A legtöbb expanzió kis mértékő ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 5 

ismétlıdésszám növekedést jelent. A kis expanziók paternális traszmissziójának 

megnövekedett gyakorisága megegyezı azzal ami a humán triplet betegségek többjénél 

már leírtak. A kis mérető paternális expanziók általában összefüggésben vannak a 

sejtosztódások számának növekedésével ami a spermiumsejtek érése során lejátszódik. 

Mint az az 1. táblázatban látható míg a nagy expanziók ritkák, mi 4 esetben figyeltünk 

meg egy kb.120 ismétlıdést tartalmazó szülıi allél 200 vagy magasabb 

ismétlıdésszámúvá való expanzióját, ami közeli, feletti a full mutációs allél thresholdnak 

a humán allélon ~0.5 % (18. Ábra). A legnagyobb expanzió amit a mai napig 

megfigyeltünk ~265 ismétlıdés volt. Ilyen mérető expanzió „nagy ugrás” az 

ismétlıdésszámban nem volt leírva még egyetlen elızı egér modelben sem amit a 

CGG*CCG-ismétlıdés expanziójának tanulmányozására hoztak létre. 
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Átrendezıdésre, vagy pontmutáció elıfordulására nem találtunk példát. Mind a 

paternális és maternális expanziók a full mutációs tartományba megfigyelhetıek voltak. 

A humán full mutációs allélokkal ellentétben, amelyek szignifikáns metilációt mutatnak 

már születéskor, nincs bizonyíték a DNS metilációra a full mutációs egereknél 3 hetes 

korban (24. Ábra). Lehetséges, hogy limitált metiláció már létrejött, de ez a 

detektálhatóság határa alá esik az általunk használt esszében. Szignifikáns metiláció nem 

valószínő, hiszen az Fmr1 mRNS szint magasabb ezeknél az egereknél, mint a 

premutációsaké (16. Ábra). Azonban nem az összes full mutációs allél válik metilálttá a 

humán full mutációt hordozóknál sem(213). Meg kell említenünk, hogy a különbözı 

egértörzsek különbözı metiláltsági szintet mutatnak de novo más gének esetén(214). 

Lehetséges, hogy trans-acting faktorok vannak hatással a metilációs thresholdra mind a 

humán, mind az egér esetén. 

A nagy FMR1 allélok kontraktálódnak a paternális transzfer esetén a humán 

sejtekben. Ez nem figyelhetı meg a KI egerekben (21. Ábra). Ebbıl a szempontból az 

egér Fmr1 lokusz úgy viselkedik, mint a humán FMR2 lokusz(215), és talán ezért 

figyelhetı meg az egerek esetén a paternálisan átvitt allélok full mutációsakká 

expandálása. Ténylegesen nem csak hogy a nagy CGG-tripletek traktusai nem mutatják a 

prediszpozíciót, vagyis a nagy premutációs illetve full muációs allélok kontrakcióját a 

paternális transzmisszió során, hanem az expanzió frekvenciája ténylegesen övekszik 60 

%-ról a 120 ismétlıdésszámot tartalmazókétól a 82 %-ra a 180 ismétlıdést tartalmazó 

hímek esetén (1. Táblázat). Az átlagos expanzió mérete szintén nı míg a 120 

ismétlıdésszámot tartalmazó hímek esetén 3 triplet átlagosan, addig 40 a 180 ismétlıdést 

tartalmazókénál(21. Ábra B rész). Ez a növekedés az expanzió méretében és 

frekvenciájában a növekvı ismétlıdésszámmal szintén különbözik az elızıleg leírt KI 

egérmodeltıl(209).. 

Nem találtunk heterogenitást a PCR termékek között amelyek a farok DNS-ekbıl 

származtak, több, mint 700 premutációs allél tesztelése során, még kis PCR pool 

használata esetén sem(adatokat nem mutatjuk). Szintén teszteltük az ektodermális, 

entodermális és mezodermális eredető szerveket a 120 ismétlıdésszámot tartalmazó 

állatokból. A szervek, amelyeket tanulmányoztunk: agy, máj, gonádok és vese. Az 
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ismétlıdésszámok, amelyeket kaptunk azonos volt a farok DNS-bıl meghatározott 

mérettel (22. Ábra A rész). 

Hasonló eredmények voltak láthatóak amikor kis pool PCR-t használtunk, illetve 

amikor 18 hónapos, vagy még idısebb állatokat vizsgáltunk. Csak nagyon kis szomatikus 

instabilitás volt látható a 190 körüli ismétlıdésszámot tartalmazó egereknél. (22. Ábra B 

és C rész). Néhány egér mozaikos volt a két különbözı mérető örökölt allélra. A 

mozaikos állatok néha a szülıpár elsı alomjában voltak láthatóak (17. Ábra) és nincs 

bizonyíték, hogy a szülıi életkor hatással lett volna rá. Minden szempontból mindkét allél 

különbözött a szülıi alléloktól, amelyekbıl származtak. Mindkét allél nagyjából azonos 

mennyiségben volt prezentálva, azonos mennyiségben az összes szövetben amit 

vizsgáltunk és az utódokra való átvitel azonos gyakorisággal történt (17. Ábra). Ez a 

mozaikosság emlékeztet az éleszıkben nagy gyakorisággal megfigyelhetı CGG*CCG 

tripletek posztmeiotikus szegregációjára, ami azt sugallja, hogy a heteroduplexek, 

amelyek ezeket az ismétlıdéseket tartalmazzák gyakran kiesnek a javító (repair) 

mechanizmusokból(216). A premutációs allélok szomatikus instabilitása a mozaikos 

allélok sajátságával együtt megegyezı a nagyon korai embrionális korban vagy 

perigametikus intervallumban a megtermékenyített petesejtben történı expanzióval. A 

különbség a perigametikus intervalum hosszában van, ami nıknél több, mint 10 évig tart, 

de ez csak heteket, vagy egy hónapot jelent az egereknél, mindez az egereknél 

tapasztalható megemelkedett küszöbérték az expanzióval kapcsolatban talán az okozója 

annak a néhány különbségnek amely ezekbıl adódik és ami a full mutációs tartományba 

való nagy expanziók frekvenciáját növeli. 

Összegzésképpen, mi bemutattuk, hogy a Fragilis X premutációs egér amelyet 

laborunkban létrehoztunk sok hasonlóságot mutat a humán premutációt hordozó 

betegekével, ebbe beletartoznak a direkt kapcsolat a ismétlıdésszám és az Fmr1 mRNS 

szintek és az inverz kapcsolat a ismétlıdésszám és az FMRP szint között az agyban. Ezek 

az egerek szintén mutatnak CNS patológiai eltérést emlékeztetvén azokra amelyeket a 

humán betegeknél láthatunk. Mindazonáltal, ez az elsı egérmodel amelyik nagy expanzió 

során a premutációs tartományból a full mutációs tartományba képes kerülni egy 

generáció alatt. A nagy expanziók elıfordulási gyakorisága kisebb, mint azt a humán 
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esetben tapasztalhattuk, a különbség alapjának megértése talán segíthet megérteni az 

expanzió mechanizmusát. 

Habár a KI egérmodel mutat instabilitást, az instabilitás mértéke és az 

ismétlıdésszám változások nem felelnek meg a humán premutációt hordozóknál 

tapasztalttakkal, azoktól messze elmarad, fıleg, ha összevetjük a nıi nagy premutációs 

allélt (100 feletti CGG-t) hordozókkal, akiknél a valószínőség, hogy full mutációs fiaik 

születnek szinte 100%. 

Mindazonáltal az egérmodel alkalmas a triplettraktus instabilitásának 

tanulmányozására és igaz ritkán, de full mutációs tartományba esı 200 

ismétlıdésszámmal rendelkezı utódok is létrejönnek. 

Sajnálatos módon ezen full mutációs allélok mindezidáig nem metilálódtak a 

humán esetekkel ellentétben, bár FMRP szintjük jóval elmarad a normál WT egérhez és a 

120 ismétlıdésszámot tartalmazó premutációs egerek FMRP szintjéhez képest.  
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8. Következtetések  

 

1. Az eddig kipróbált hiszton deacetiláz inhibítorokkal szemben, amelyek nem voltak 

képesek szignifikáns mértékben reaktiválni az elcsendesült FMR1 gént az általunk 

tesztelt splitomicin képes volt szignifikáns mértékben reaktiválni az elcsendesült FMR1 

gént a DNS metiláció megváltoztatása nélkül. Ez egy új lehetıséget vethet fel a 

posztmitotikus sejtek, mint neuronok esetleges kezelésére. 

 

2. Tanulmányunkban azt találtuk, hogy a III. osztályba tartozó hisztondeacetilázok közül 

a SIRT1 fontos szerepet játszik az FMR1 gén elcsendesülési folyamatában, míg a 

reaktivációban a hMOF hiszton acetiláz bizonyult kulcsfontosságúnak. 

 

3. Az FMR1 gén reaktivációja során az H4K16 acetilálódik, míg a DNS metilációs 

státusza változatlan marad. Így az FMR1 gén elcsendesülése során az H4K16 

deacetilációja a DNS metiláció egy késıi következménye. Ez a felismerés segíthet a 

jövıbeni farmakológiai stratégiák kidolgozásában. 

 

4. A laborunkban elıállított Fmr1 knock in egérmodelben a humán premutációt 

hordozókra jellemzı patológiai elváltozások, mint a premutáéciós tartományban 

megfigyelhetı ismétlıdésszám növekedéssel járó FMR1 mRNS-szint emelkedés és 

FMRP-szint csökkenés, az inklúziók jelenléte, a Purkinje sejt deformitások stb. 

megfigyelhetıek voltak, ezek tanulmányozására módot ad.   

 

5.  Továbbá ez az elsı egérmodel amelyben megfigyelhetı az egy generáció alatt a 

premutációs tartományból a full mutációs tartományba való ismétlıdésszám expanzió, 

így ennek vizsgálatára, nyomonkövetésére lehetıséget teremt, amire eddig nem volt mód 

az ezt megelızıen elıállított egérmodelek esetén. 
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9. Összefoglaló 

 

A Fragilis X szindróma (FXS) a leggyakoribb öröklıdı X-hez kötött mentális retardáció, 

amit a Fragilis X Mentális Retardáció 1 (FMR1) gén 5’ nem-transzlálódó régiójában 

elhelyezkedı CGG*CCG tripletismétlıdés 200 fölé emelkedése miatt az FMR1 gén 

elcsendesülése és így az FMRP hiánya okoz. Az 55 és 200 közötti ismétlıdésszámmal 

bíróknál, a Fragilis X premutációs allélt hordozóknál a Fragilis X-hez társuló tremor 

ataxia szindróma (FXTAS) társul ehhez az állapothoz. A premutációt hordozó nıknél 

ezen felül gyakoribb a korai petefészek elégtelenség ami korai menopauzát eredmányez. 

Gyermekeiknek magas a kockázata, hogy 200 feletti, úgynevezett full mutációs allélt 

örökölnek triplettraktusuk további expanziója által.  

A FXTAS és az FXS patológiai mechanizmusát a laborunkban kifejlesztett premutációs 

allélt hordozó, KI egérmodelen illetve FXS betegekbıl származó sejtvonalakon 

tanulmányoztuk. Az egérmodelben monitoroztuk a transzmissziók során létrejövı 

repeatszámváltozásokat, a növekvı allélhosszakkal együttjáró FMR1 gén expressziós 

változásait, az allélok metilációs státuszát és a patológiai elváltozásokat. Az FMR1 gén 

elcsendesülésének mechanizmusát hiszton deacetiláz és DNS transzmetiláz inhibítorok 

alkalmazásával monitoroztuk. A kezelések hatására az FMR1 gén expressziós szintjében 

bekövetkezı változásokat, a DNS metilációs státuszát és az epigenetikai változásokat 

követtük nyomon.  

A KI egérmodelben a ismétlıdésszám növekedésével együtt járó FMR1 mRNS-szint 

növekedés és FMRP szint csökkenés, továbbá a FXTAS-ra jellemzı neuropatológiai 

elváltozások jelenléte volt megfigyelhetı. Ez az elsı egérmodel ahol egy generáció alatt a 

full mutációs tartományba való ugrás figyelhetı meg, így ennek tanulmányozására módot 

teremt. 

A sejtvonalak esetén azt találtuk, hogy a SIRT1 hiszton-deacetiláz fontos az FMR1 gén 

elcsendesülésében és a H4K16 deacetilációja ebben a folyamatban a DNS 

metilálódásának késıi következménye, míg a reaktivációban a humán MOF hiszton-

acetiláz játszik szerepet. A hiszton deacetiláz inhibítorok hatásosságához a DNS 

replikációja nem szükséges, így posztmitotikus sejtek esetén, mint amilyenek a neuronok, 

a SIRT1 inhibítorok hatásosabbak lehetnek. 
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10. Summary 

 

The human Fragile X Mental Retardation gene (FMR1) has an expansion-prone 

CGG*CCG-tract in its 5’ untranslated region. Individuals with repeat numbers between 

55 and 200 are called “premutation carriers” and they are at risk for neurodegenerative 

disorder known as Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS). Females in 

this repeat range are also at risk for premature ovarian insufficiency (FXPOI) and their 

children have higher risk for inheriting alleles with > 200 repeats (a ,,full mutation 

allele”. This results in Fragile X syndrome (FXS), the most common heritable cause of 

intellectual disability. 

I used a Fragile X premutation Knock-in (KI) mouse model, previously generated in our 

lab, to investigate germline repeat instability and the effect of repeat number on FMRP 

expression. I investigated the gene silencing mechanism using FXS cell lines treated with 

various histone deacetylase and DNA methylase inhibitors. I compared their effects for 

the expression and the methylation status of the FMR1 gene and for the epigenetical 

marks.  

In the KI mice model we find that as the repeat number increases, so the FMRP level 

decreased, despite the elevated levels of Fmr1 mRNA in these animals. We found a very 

high level of instability in these animals. This instability resembled what is seen in 

humans, however, most expansions were small and showed a paternal bias in expansion. 

The low frequency of large expansions like those seen in humans may reflect differences 

in the expansion threshold as well as the difference in the lenght of the perigametic 

interval in mice and humans.  

In patient cell lines, we found that the SIRT1 histone deacetylase is important for the 

silencing of the FMR1 gene. It carries out deacetylation of lysine 16 of histone H4 which 

I have also shown to be a downstream consequence of DNA methylation. Since DNA 

methylation is not required for gene reactivation by SIRT1 inhibitors, this class of drug 

may be more useful for FMR1 gene reactivation in postmitotic cells, like neurons, than 

DNA methylation inhibitors. 
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