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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
AFAP  csillapított FAP (attenuated FAP) (szindróma) 

BER  bázis-kivágással működő DNS hibajavítás (base excision repair) 

BGDP  Berkeley Drosophila Genome Project (adatbázis és szoftver) 

BLAST  Basic Local Alignment Search Tool (szoftver) 

BRR  Bannayan-Riley-Ruvalcaba szindróma 

CIN  kromoszóma instabilitás (chromosomal instability) 

CMMR-D folytonos DNS hibajavítási zavar (constitutional mismatch repair deficiency) (szindróma) 

dbSNP  SNP adatbázis 

EDTA  etilén-diamin-tetraacetát 

ESE  exonban elhelyezkedő, a splicing-ot pozitívan befolyásoló szekvenciamotívum (exonic 

splicing enhancer)  

ESS/ESI  exonban elhelyezkedő, a splicing-ot negatívan befolyásoló/gátló szekvenciamotívum 

(exonic splicing silencer/inhibitor)  

FAP  családi halmozódású adenómás polipózis (familial adenomatous polyposis) (szindróma) 

FCC-X  családi halmozódású vastagbélrák X (familial colorectal cancer X) (szindróma) 

GDB  The Genome Database (adatbázis) 

HBCC  örökletes emlő- és vastagbélrák (hereditary breast and colorectal cancer) (szindróma) 

HDA  heteroduplex analízis 

HGMD  The Human Gene Mutation Database at the Institute of Medical Genetics in Cardiff (adatbázis) 

HGVS Human Genome Variation Society (társaság) 

HNPCC örökletes, nem polipózis talaján kialakuló vastagbélrák (hereditary non-polyposis colorectal 

cancer) (szindróma) 

HPS  hiperplasztikus polipózis szindróma 

ICG-HNPCC International Collaborative Group for HNPCC (társaság) 

InSiGHT International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (társaság) 

JPS  juvenilis polipózis szindróma 

LOH  allélvesztés (loss of heterozygosity) 

LOVD  Leiden Open Variation Database (adatbázis) 

MAP  MYH-asszociált polipózis (szindróma) 

MAPP  aminosavcserével járó mutációk összetett értékelésére szolgáló szoftver (Multivariate 

Analysis of Protein Polymorphisms) 
MDE  mutation detection enhancement (gél) 

MLPA  többszörös, ligációval kapcsolt próbaamplifikáció (multiplex ligation-dependent probe 

amplification )  

MMR  a DNS hibás bázispárosodását javító egyik rendszer (mismatch repair) 



MPS  kevert polipózis szindróma (mixed polyposis syndrome) 

MSI   mikroszatellita instabilitás (microsatellite instability) (alternatív rövidítések: MI, MIN, 

RER+)  

MSI-H  magas fokú mikroszatellita instabilitás 

NER  nukleotid-kivágással működő DNS hibajavítás (nucleotide excision repair) 

NMD  stop-kodon kiváltott mRNS degradáció (nonsense-mediated mRNA decay) 

PJS  Peutz-Jeghers szindróma 

PCR  polimeráz láncreakció (polymerase chain reaction) 

PolyPhen aminosavcserével járó mutációk értékelésére szolgáló szoftver (Polymorphism Phenotyping) 

QMPSF  rövid fluoreszcens DNS szakaszok kvantitatív multiplex PCR amplifikációja  

(quantitative multiplex PCR of short fluorescent fragments)  

Q-PCR  valósidejű/kvantitatív PCR (real-time/quantitative PCR) 

SAP  garnélarák alkalikus foszfatáz (shrimp alkaline phosphatase) 

SIFT  aminosavcserével járó mutációk értékelésére szolgáló szoftver (Sorting Intolerant From 

Tolerant) 

SINE  rövid köztes nukleotid elem (short interspersed nucleotide element) 

S/MAR  sejtváz/intracelluláris mátrix kötő régiók (scaffold/matrix attachment regions) 

SNP  egy nukleotidos polimorfizmus (single nucleotide polymorphism) 

SNPs3D  misszensz mutációknak a fehérjék térszerkezetére gyakorolt hatását modellező szoftver 

SR szerin-arginin motívumot tartalmazó fehérjék 

SSCP egyszálú DNS konformációfüggő futási mintázaton alapuló mutáció-meghatározási 

módszer (single-strand conformation polymorphism) 

TE  Tris-EDTA (oldat) 

Tris  trisz-(hidroximetil)-aminometán 

UCSC University of California, Santa Cruz (adatbázis) 

UTR a gének 5’ és 3’ végének nem átfordítódó régiói (untranslated region) 

XL PCR akár több kilobázis hosszúságú DNS szakaszok felszaporítására alkalmas polimeráz 

láncreakció 

 



 

 

BEVEZETÉS 

 
1.1 A rák mint genetikai betegség 

 
Valamennyi daganat a ráksejtek genomjában bekövetkező változások hatására alakul ki. 

Ezek többfélék lehetnek, azonban jelentős részük a daganatképződés szempontjából 

meghatározó fontosságú gének szekvenciájában bekövetkező mutáció, vagy az adott gén 

szabályozó régiójában bekövetkező epigenetikai változás. (HANAHAN és WEINBERG, 2000; 

COSTELLO és PLASS, 2001; GRADY és MARKOWITZ, 2002; STRATTON és mtsai., 2009) 

  

A rák kialakulása többlépcsős folyamat, melynek során a malignus változás útját járó sejtek 

fokozatosan egyre újabb képességekre tesznek szert. A malignizáció során a szervezet egyetlen 

normál, testi sejtjében bekövetkező változások folyamatai a következők lehetnek: a sejt 

növekedési faktoroktól függetlenül képes lesz a növekedésre (vagy autokrin módon ellátja 

magát velük); érzéketlenné válik a más sejtek által kibocsátott növekedést gátló anyagokra; 

elkerüli a programozott sejthalált (apoptózist); korlátlan osztódási képességre tesz szert; 

serkenti azon szövetben az érképződést, ahol elhelyezkedik; valamint elterjed abban a 

szövetben, ahol kialakult és áttétet ad más szervekbe-szövetekbe. Ezen folyamatok többféle 

sorrendben bekövetkezhetnek a daganatos sejt kialakulása folyamán, de végső eredményük 

ugyanaz. (HANAHAN és WEINBERG, 2000) A fentiek első megfogalmazása óta eltelt idő alatt ezen 

hat fenotípus mellett ismertté váltak újabb folyamatok/fenotípusok is amelyek a ráksejteket 

 1



általánosan jellemzik: ilyen például az immunválasz elkerülése, amelynek hatására az 

immunrendszer valamely genetikai vagy patológiai hatásra nem képes teljesen ellátni a 

feladatát, így jelentősen növekszik a spontán tumorképződés mind a betegek, mind az 

állatmodellek esetében (STEWART és ABRAMS, 2008); egy másik példa a sejtek metabolizmusában 

történt váltás, amelynek során a daganatot alkotó sejtek alacsony oxigén- és tápanyagszintnek, 

valamint a mérgező bomlástermékek magas szintjének vannak kitéve, amelyek a daganatsejtek 

további átalakulását (programozott sejthalállal szembeni rezisztencia kialakulása, 

prometasztatikus irányba mutató változások) idézik elő (TENNANT és mtsai., 2009).  
 

A kialakult daganatok többsége szomatikus mutációk sorozatának következménye, amely 

esetben az előzőekben leírt változások az egyén élete során, annak egy testi sejtjében 

következnek be, így járva végig a rákképződés lépcsőfokait. 

Az első, a HRAS génben felfedezett szomatikus mutáció megtalálása óta eltelt több mint 

negyed évszázadban körülbelül 100000 szomatikus mutációt fedtek fel a rákos sejtek 

genomjában. A következő néhány évben, a rákgenomok teljes szekvenálása után, várhatóan 

ennél sokkal több, akár néhány százmillió szomatikus mutáció is leírásra kerülhet. Ezek az 

adatok tovább finomíthatják az ember leggyakoribb genetikai betegségének evolúciós 

folyamatairól alkotott képet, ezzel betekintést adva a rákkialakulás folyamatának mélységeibe és 

kijelölve a rák kezelésének új irányait. (STRATTON és mtsai., 2009) Az egyes daganatok 

fenotípusának, prognózisának, kezelésekre adott válaszának vagy rezisztenciájának jobb előre 

jelezhetősége lehetőséget adhat az egyéni terápiák kialakítására – amelyek minden esetben 

egyéni diagnózist igényelnek. A különböző rákgenomok szisztematikus szekvenálása várhatóan 

feltárja majd a daganatok evolúciós különbségeit, és a rákgének eddig becsültnél nagyobb 

repertoárját tárja elénk. (GREENMAN és mtsai., 2007) 

 

A rákos esetek egy kis, ám el nem hanyagolható részében egy mutáció öröklődik (tehát 

csíravonalas), az ezt hordozók ezzel már megtették az első lépést a karcinogenezis útján. Ez a 

betegség megjelenésében úgy nyilvánul meg, hogy a többséget alkotó sporadikus (szórvány) 

esetekkel szemben itt családi halmozódású megbetegedésekkel, hangsúlyos esetben családi 

rákszindrómákkal találkozhatunk. Ezekre nem csak a halmozódás jellemző (azaz a betegségnek 

a populációs átlaghoz képesti gyakoribb megjelenése a családon belül), hanem az is, hogy a rák 

a beteg élete során rendszerint fiatalabb életkorban jelenik meg, mint a csak szomatikus 

mutációt elszenvedők esetében, valamint gyakran kétoldali (pl. emlőrák esetén mindkét 

emlőben, egymástól függetlenül alakul ki rák), multifokális (tehát több gócból indul ki), 

valamint a családi rákszindrómák esetében jól láthatóan több generáción végigvonul és több 
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szervrendszert is érinthet. Az ilyen családi szindrómák gyakorisága általában az összes rákos 

megbetegedés 5-10%-át teszi ki. (MARSH és ZORI, 2002) 

Ezek hátterében az esetek nagy részében kimutatható valamilyen, a daganatos fenotípussal 

együtt hasadó, daganatra hajlamosító gén hibája.  
 

 

1.2 Onkogének és tumorszuppresszor gének 

 
A daganatok kialakulásában szereplő gének fehérjetermékei normál esetben a sejtek 

osztódását, differenciációját és programozott halálát irányítják, hibás működésükkel tehát ezek 

a kulcsfolyamatok sérülnek (FUTREAL és mtsai., 2004; VOGELSTEIN és KINZLER, 2004). Ezeken 

kívül a daganatképződésben még olyan gének sérülései is közrejátszhatnak, amelyek 

fehérjetermékei a DNS-ben keletkező hibák kijavításában játszanak szerepet – inaktivációjuk 

hozzájárul tehát ahhoz, hogy a kulcsfontosságú génekben véletlenszerűen bekövetkező hibák 

rögzülhessenek. (VENKATESAN és mtsai., 2006; BECKMAN és LOEB, 2006; STRATTON és mtsai., 2009) 

 

A tumorgenetikában a daganatok kialakulását okozó génekre több csoportosítási rendszer 

létezik. A felfedezéssel és a funkcióval áll kapcsolatban a klasszikus rendszer, amelyben a rákot 

okozó géneket a sejtciklust pozitívan szabályozó onkogénekre és az ezt gátló 

tumorszuppresszor génekre osztották. (FUTREAL és mtsai., 2004; HISAMUDDIN és YANG, 2004)  

 

Történeti szempontból vizsgálva, azaz a felfedezés sorrendjében az első rákgének onkogének 

voltak. Ezeknek normál, a sejtekben mindig jelen levő, vad típusú változatai a proto-

onkogének, amelyek fehérjetermékei a sejt növekedését stimuláló folyamatok részei. A bennük 

bekövetkező mutációk hatására aktiválódnak, a sejtet állandó proliferációba hajszolják. Az 

aktiváló mutációk legtöbbször dominánsak, azaz az egyik allél megváltozása már elégséges a 

funkciónyeréshez. (TODD és WONG, 1999; BERTRAM, 2000; DICATO és mtsai., 2000) 

 

Az onkogénekkel ellentétes funkcióval bírnak a tumorszuppresszor gének. Ezek normál 

esetben a proliferáció gátlásával fejtik ki hatásukat, míg inaktivációjuk következményeként 

ezekkel ellentétes folyamatok indulnak el, vagyis a sejtek korlátlan szaporodásához, végső 

soron malignus sejtek kialakulásához vezethetnek. Ezekben a génekben mindkét allél 

inaktiválása szükséges a funkció elvesztéséhez, tehát recesszív génhatás jellemzi őket. Ebben az 

értelemben a DNS hibajavító gének is besorolhatók a tumorszuppresszorok közé, mivel 
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inaktivációjuk akkor következik be, ha mindkét alléljukat valamilyen funkcióvesztéssel járó 

hatás éri.  

KINZLER és VOGELSTEIN (1997; 1998) javaslata szerint a tumorszuppresszor géneket három 

csoportba sorolhatjuk: az első csoportot a „gatekeeper” gének alkotják, amelyek fehérjetermékei 

a jelátviteli utak kulcspozícióiban kapnak szerepet, így az ezen génekben kialakuló változások 

közvetlen okai lehetnek a rák kialakulásának; a második csoport tagjaiban, a „caretaker” 

génekben kialakuló hibák nem közvetlenül felelősek a malignus fenotípus kialakításáért, hanem 

az ő segítségükkel szaporodhatnak fel a hibák a „gatekeeper” génekben – ide tartoznak tehát a 

DNS hibajavításában részt vevő gének; a harmadik csoport a „landscaper” géneké, amelyek a 

sejtek szöveti környezetének formálásával segítik elő a malignizáció folyamatát.  

Az eddig vázolt szempontokkal ellentétben vannak néhányan, akik – tekintettel a többi rákra 

hajlamosító géntől eltérő mechanizmusú működésükre – külön csoportba sorolják a DNS 

hibajavító géneket. (CHUNG, 2000; BAGLIONI és GENUARDI, 2004; FUTREAL és mtsai., 2004)  

 

 

1.3 A vastagbélrák kialakulásának biológiai folyamatai 

 

A vastagbélrák világszerte a második leggyakrabban előforduló daganatos 

megbetegedés, évente mintegy 1 millió új diagnosztizált esettel. Európában Csehország mellett 

a másik vastagbélrákkal leginkább terhelt ország Magyarország. (BOYLE és LEVIN, 2008) 

 

A vastagbélrák gyakoriságának oka részben a vastagbél felépítésében és működéseiben 

keresendő: ezen, nagyjából 1 méter hosszú szervünk végzi a nem lebontható salakanyagok 

tárolását és kiürítését, valamint a vízvisszaszívásban is fontos szerepet kap: az idáig eljutó napi 

1-2 liter folyadék 90%-a itt vonódik ki az emésztés után megmaradó anyagokból. (FONYÓ, 

1999) 

Ehhez kapcsolódóan vastagbélrák kialakulásában fontos szerepe van a táplálkozási 

szokásoknak – a vörös húsok, alkohol és nagyobb szénhidrát bevitel növeli, míg a magasabb 

zöldség- és gyümölcs- és rostban gazdag élelmiszerek fogyasztása enyhén csökkenti a betegség 

kialakulásának esélyét (BOYLE és LEVIN, 2008). A természetes baktériumflóra fennmaradásának 

biztosítása is a vastagbél feladata: ennek hiánya vagy csökkent mennyisége esetén a rákkockázat 

szintén megnő (KINROSS és mtsai., 2008).  
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A vastagbél anatómiailag 6 részre osztható: a vékonybélhez legközelebb eső részen helyezkedik 

el a vakbél (coecum), melytől az ileocoecalis billentyű választja el. Ezt követi a vastagbél 

felszálló (colon ascendens), haránt (colon transversum), majd leszálló (colon descendens) ága, 

amely a szigmabélben (sigmoideum) folytatódik. A vastagbélhez tartozik a végbél (rectum) is, 

melyet a külvilágtól két izmos zárógyűrű választ el. (FONYÓ, 1999) 

 

A vastagbélrák kiemelkedő gyakorisága mögött a salakanyagok tárolása és a bélrendszer 

epitéliumának igen gyors proliferációja közötti összefüggés áll: a vastagbél teljes hosszában 

megtalálható kripták alján található őssejtek 12-16 óránként osztódnak, ezzel kriptánként napi 

200 sejtet produkálva. Ezek a sejtek felfelé vándorolnak, differenciálódnak, majd néhány nap 

múlva elpusztulnak és lelökődnek. Ezen folyamatok szabályozottságának megtartásához a 

proliferáció-differenciáció-apoptózis folyamatainak igen szoros összehangolása szükséges, és 

bármelyik részfolyamat sérülése elégséges a rákos elfajulás megindulásához. (SANCHO és mtsai., 

2004)  

 

Az összes vastagbélrák közül a sporadikus megjelenésű rákok az esetek 70-80%-át teszik ki, 

míg a fennmaradó 20-30% jelenti a családi halmozódású eseteket, ezeknek körülbelül fele 

sorolható a családi rákszindrómák körébe. (LYNCH és DE LA CHAPELLE, 2003; BAGLIONI és 

GENUARDI, 2004; LYNCH és mtsai., 2004; LYNCH és mtsai., 2008; SCOTT és LUBINSKI, 2009) (1. 

Ábra) 

 

 
1. Ábra: A vastagbélrákok fenotípusos megjelenése 

és megoszlása a populációban 
 sporadikus vastagbélrák 
 családi halmozódású vastagbélrák 
 Lynch szindróma (HNPCC) 
 Amsterdam I-es, nem Lynch családok 

 kis gyakoriságú, polipózissal járó szindrómák 

A Lynch szindróma és a polipózissal járó szindrómák (FAP, AFAP, MAP, MPS, HPS, HBCC, PJS, JPS, 

CD, BRRS – részletezve az 1. Táblázatban) esetében igazolt az örökletes rákhajlam, az Amsterdam I-

es (részletek az 1. Mellékletben), de nem Lynch szindrómás családok esetében feltételezett. Emellett 

mind a sporadikus, mind a családi halmozódású vastagbélrákos betegeknél előfordulhat a rák 

kialakulásához vezető, örökletes komponens. 
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1.3.1 A vastagbélrák kialakulásának lehetséges útjai  

 

A vastagbélrák legalább 2, de egyes szerzők szerint akár 4 féle úton is kialakulhat 

(POTTER, 1999; WORTHLEY és mtsai., 2007). Két útvonal létével valamennyi a területen dolgozó 

szakember egyetért, míg a többi kialakulási csoport felosztása többé-kevésbé tág határokon 

mozog.  

 

Ezek közül a legkorábban felismert első típus az adenóma-karcinóma átmeneten keresztül 

lezajló, főként az APC gén funkcióvesztéséből kiinduló folyamat (amely mind szomatikusan, 

mind csíravonalasan létrejöhetett), az ún. APC/β-katenin/TCF/MYC vagy más néven 

kromoszómális instabilitás (CIN – chromosomal instability), esetleg szuppresszor út. Ebben az 

esetben az APC gén elvesztése vagy mutációja és annak az adhézióban, replikációban és 

migrációban betöltött szerepe sérülésének hatására megindul a polipképződés (ez esetben egy 

mikroadenóma) a vastagbél nyálkahártyáján. A fentiekből kiindulva nem meglepő, hogy az 

ezen az útvonalon képződő vastagbéltumorok több kromoszómális és más genetikai változást 

akkumulálnak keletkezésük során, amelyek hatására a normál nyálkahártyából fokozatosan 

alakul ki a metasztatikus karcinóma. (FEARON és VOGELSTEIN, 1990) A mutációk által érintett 

gének (többek között, az APC mellett) a KRAS és a TP53, az deléciók pedig a 18q21.1 és a 

19p13.3 kromoszómális régiókban megtalálható géneket távolítják el. (POTTER, 1999; WORTHLEY 

és mtsai., 2007) 

 

A második, ún. HNPCC, más néven mutátor, esetleg mikroszatellita instabilitás (MSI – 

microsatellite instability) út léte a DNS hibajavításért felelős, Lynch szindrómával kapcsolatosan 

megismert gének funkcióinak tisztázásával és mutációinak felderítésével vált nyilvánvalóvá. 

Ezen útvonal során szintén az adenóma-karcinóma átalakulás figyelhető meg, de az adenómák 

kialakulásának valószínűsége nem nagyobb a populációs átlagnál. Amennyiben azonban 

kialakul egy adenóma, annak karcinómává fajulása sokkal gyorsabb egy örökletes MMR gén 

hibát hordozó egyén esetében, mivel az MMR rendszer hibája miatt a vastagbelet érő mutagén 

hatások javíthatatlan károsodásokat okoznak. Ebben az esetben sokkal gyakoribbak a 

növekedés szabályozásában szerepet játszó TGFβRII-t, az apoptózis szabályozásában rész 

vevő BAX-ot és magát a mismatch-repair (MMR) rendszert ért károsodások, mint az első útvonal 

által érintett géneket érők. Ezen esetben az első lépés vagy a MMR gének csíravonalas 

mutációja, vagy az MLH1 gén szövetspecifikus hipermetilációja, amely mutátor fenotípust 

(pontosabban: mikroszatellita instabilitást) okozva segíti a mutációk felhalmozódását azon 
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génekben, melyek az egyes szabályozó útvonalak elrontásával elvezethetnek a vastagbélrák 

kialakulásához. (POTTER, 1999; WORTHLEY és mtsai., 2007) 

 

POTTER (1999) szerint ezen két út mellett létezik még egy harmadik és egy negyedik 

vastagbélrák kialakulási típus is. Az egyik modellje az ulcerative colitis, amelynél nem adenóma- 

karcinóma, hanem diszplázia-karcinóma átmenetről beszélhetünk, a másiknál az ösztrogén 

receptor (ER) génjének hipermetilációja játszhat szerepet. 

 

WORTHLEY és munkatársai (2007) ezzel szemben harmadikként a metilátor útvonalnak nevezett 

típust különítik el, amely BRAF vagy KRAS mutációval és ezzel összefüggően MLH1 vagy 

MGMT hipermetilációjával jár együtt.  

 

 

1.3.2 Vastagbélrák kialakulásával járó családi rákszindrómák  

 

Többféle családi rákszindróma létezik, amely vastagbélrák megjelenésével is jár (1. 

Táblázat).  

 

Az egyik jól ismert örökletes vastagbélrák-szindróma a FAP (familiáris adenomatózus 

polipózis), amelyre jellemző a vastagbél teljes hosszában több száz, vagy akár több ezer apró 

polip megjelenése. E szindróma kialakulásának hátterében az APC gén csíravonalas mutációi 

állnak. A FAP altípusai a kevesebb polippal járó, csillapított FAP, valamint a Gardner- és 

Turcot-szindrómák is. A betegséggel összességében az irodalmi adatok alapján a 

vastagbélrákos eseteknek mintegy 1%-a érintett (BODMER, 1999; MERG és mtsai., 2005a). 

 

A leggyakoribb, örökletes vastagbélrákkal járó tünetegyüttes a Lynch szindróma (más néven 

örökletes, nem polipózis talaján kialakuló vastagbél-végbélrák, hereditary non-polyposis colorectal 

cancer – HNPCC). Ezen betegség esetében a FAP-tól eltérő jellegzetes fenotípusos és 

genotípusos változások figyelhetők meg (amelyek tárgyalása egy későbbi fejezet tárgya lesz), és 

megjelenési gyakoriságát a különböző irodalmi adatok a vastagbélrákos populáció 1,9-15%-a 

közé teszik (POTTER, 1999; DE LA CHAPELLE, 2004). Ezen tág határokat diagnosztikai 

kritériumainak sokfélesége és a szindróma felismerésének nehézsége indokolhatja.  
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A fentebb leírt két fő vastagbélrák-kialakulással járó szindróma mellett több kisebb gyakoriságú 

tünetcsoportnál megjelenhet polipózis és vastagbélrák (LINDOR, 2009), valamint az utóbbi 

években felmerült egy új, a Lynch szindrómához a polipózis hiányában hasonló, de attól más, 

specifikus tüneteikben jellegzetesen eltérő, családi halmozódású vastagbélrákkal járó 

betegségcsoport léte is. Ezt a betegségcsoportot jelenleg egyes szerzők több (LIPKIN és 

AFRASIABI, 2007), míg mások egy szindrómaként kezelik (LINDOR, 2009) – azonban a betegség 

kialakulásának genetikai háttere mindeddig nem tisztázott annak ellenére sem, hogy annak 

megjelenési gyakoriságát a Lynch szindrómához hasonlítják. 

 

 

1. Táblázat: Vastagbélrákkal járó szindrómák 

Betegség Gén 
Kromoszómális 

lokalizáció 

Polipok száma, 
szövettana, egyéb 

jellemzők 
FAP (familiáris 

adenomatózus polipózis) APC 5q21 akár több 100 adenóma 

AFAP (attenuált FAP) APC 5q21 10-100 adenóma 
MAP (MYH asszociált 

polipózis) MYH (MutYH) 1p32.1-p34.3 10-100 adenóma 

Turcot-szindróma APC, MLH1, PMS2 5q21-q22, 
3p21.3, 7p22 

központi idegrendszeri 
tumorok, vastagbél polipózis

Lynch szindróma MLH1, MSH2, stb. 3p21.3, 
2p21-22 

polipózis nélküli vastagbél és 
méhrák 

Muir-Torre szindróma MLH1, MSH2 3p21.3, 
2p21-p22 bőrdaganatok, vastagbélrák 

PJS 
(Peutz-Jeghers szindróma) LKB1 (STK11) 19p13.3 

kevés hamartóma, jellegzetes 
pigmentáció és 

tumormegjelenési hely 
JPS   

(juvenilis polipózis 
szindróma) 

SMAD4 (MADH4/ 
DPC4), 

BMPR1A 
18q21.1, 10q22.3 ? hamartóma 

Cowden betegség 
PTEN 

(MMAC1/TEP1), 
BMPR1A 

10q23.31, 
10q22.3 

kevés hamartóma, jellegzetes 
tumorok  

(emlő, pajzsmirigy) 
BRR (Bannayan-Riley 
Ruvalcaba-szindróma) 

PTEN 
(MMAC1/TEP1) 10q23.31 kevés hamartóma, jellegzetes 

tumorok 
HPS (hiperplasztikus 
polipózis szindróma) ? ? több mint 5 nagy 

hiperplasztikus polip 
MPS  

(kevert polipózis szindróma) 
HMPS1,  
HMPS2 

15q15.3-q22.1, 
10q22.3 

különböző szövettanú 
polipok együttes megjelenése

HBCC (örökletes emlő- és 
vastagbélrák szindróma) CHEK2 22q12.1 

emlő- és vastagbélrák 
együttes előfordulás a 

családban 
FCC-X (familiáris 

vastagbélrák szindróma X) ? ? nincs polipózis, főleg a 
vastagbélrák jellemző 
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1.4. A Lynch szindróma 

 

A nemzetközi irodalom szerint a családi rákszindrómák közül a Lynch szindróma az 

egyik leggyakoribb – a vastagbélrák kialakulásával járó szindrómák között pedig egyértelműen 

az, bár diagnosztizálása nem mindig egyértelmű. Kialakulásáért a DNS hibás bázispárosodását 

javító ún. mismatch-repair rendszer (MMR) tagjainak meghibásodásai felelősek (LYNCH és DE LA 

CHAPELLE, 1999). A Lynch szindrómára jellemző az autoszómális domináns öröklésmenet, a 

családi rákszindrómás családok tagjainak esetében megfigyelt, a populációhoz képest 

alacsonyabb életkorban kialakuló betegség, valamint a különböző szervrendszerekben kialakuló 

daganatok (HISAMUDDIN és YANG, 2004; LYNCH és DE LA CHAPELLE, 2003; LYNCH és mtsai., 2004). 

Az egyes szervek érintettsége a Lynch szindróma esetében igen szerteágazó lehet: a 

vastagbélrák mellett gyakran említik a gyomor-, endometrium-, vékonybél-, húgyhólyagrákot és 

más szervek daganatos elfajulását is. (GEARY és mtsai., 2008) (2. Ábra)  

 

A szindrómában kialakuló tumorok molekuláris jellemzői közé tartozik a magas fokú 

mikroszatellita instabilitás és a mutáns génről képződő fehérje jól kimutatható hiánya a sejtek 

magjában. A fiatal vastagbélrákos betegek esetében az MMR gének termékeire irányuló rutin 

immunhisztokémiai vizsgálat a mikroszatellita instabilitás szűrésével együtt nagyban 

megkönnyítheti a szindróma diagnózisát. (SHIA, 2008; ZHANG, 2008) 

 

 

 

2. Ábra: A Lynch szindrómára és altípusaira leginkább jellemző 

daganatok szervrendszerek szerinti megjelenítése 

Az ábrán látható emberi körvonal-sémán belül pirossal jelezve látható a 
vastagbél, ahol a Lynch szindróma legjellegzetesebb daganattípusa alakul 
ki. A vastagbél mellett feltüntettük azokat a szerveket is, amelyek ennél 
alacsonyabb számban, de szintén a betegek jelentős részénél érintettek 
(világos pirossal a méh és a gyomor). A Turcot szindrómára jellemző 
glioblasztóma kialakulások miatt helyt kapott az ábrán az agy (szürke), a 
séma sötétebb bal oldala pedig a Muir-Torre szindróma esetében 
előforduló bőrelváltozásokat hivatott érzékeltetni. 
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1.4.1.  A Lynch szindróma története  

 

Már a betegség első leírásakor (WARTHIN, 1913: újra megjelentetve: [-], 1985; LYNCH és 

mtsai., 1998) feltűnt az, hogy a Lynch szindrómával nem csak a vastagbél proximális részében 

előforduló rák hozható kapcsolatba, hanem a teljes vastagbél és végbél, a gyomor, és nők 

esetén az endometrium területén kialakuló rákok is kiemelt fontosságúak. Eleinte a csak 

vastagbélrákos eseteket felvonultató családokat és az ezen kívül más rákos megbetegedésekkel 

(elsősorban gyomor- és méhrák) is terhelteket külön szindrómába sorolták: az egyik a Lynch I 

szindróma, azaz az örökletes helyspecifikus vastagbélrák, a másik a Lynch II szindróma, 

(eredeti elnevezése szerint "családi rákszindróma"), amelyben más daganatok is helyt kaptak 

(LYNCH és mtsai., 1985a; 1985b).  

A szindróma ezen altípusainak ilyen erős szétválasztása nem látszik indokoltnak, ugyanis amint 

a későbbiekben kiderült, az eredetileg Warthin által leírt család esetében is a generációk során 

az általános, populációban megfigyelt rákgyakorisághoz hasonló eltolódás figyelhető meg: a 

XIX.-XX. század fordulóján a családban az endometriumrák mellett több gyomorrákot 

figyeltek meg mint vastagbélrákot (rendre 10:5:2-3 arányban), míg az ez után született 

generációkban ez az arány a jelentősen eltolódott a vastagbélrák irányába (a ’20-’30-as évek 

tájékán születetteknél az arány 15:2:10-11, míg a ’40-’50-es években születetteknél 2:1:23). 

(POTTER, 1999)  

 

Emellett mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy egyes szerzők az MLH1 és MSH2 gének 

mutációi és az egyes szervekben megjelenő tumorok esetében továbbra is feltételezik a 

genotípus-fenotípus összefüggéseket (PELTOMAKI és mtsai., 2001; BISGAARD és mtsai., 2002; PARC 

és mtsai., 2003) míg mások szerint valamennyi MMR gén mutációi okozhatják valamennyi 

típusú daganatot (GOECKE és mtsai., 2006; BONIS és mtsai., 2007). 

 

A Lynch szindróma altípusainak tekinthető (legalábbis a szindrómák genetikai háttere részben 

megegyezik) a Turcot és a Muir-Torre szindróma, amelyek esetében a korábban leírt 

tumorokon kívül előfordulhat még a központi idegrendszerben megtalálható daganat 

(elsődlegesen glioblasztóma), és különböző, bőrben megjelenő tumoros elváltozások is. (JO és 

CHUNG, 2005; MERG és mtsai., 2005b) (2. Ábra) 
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A fentebb leírt fenotípusos sokszínűség okozhatta, hogy a betegség klinikai kritériumai 

azok első megfogalmazása óta folyamatosan változnak. Az első nemzetközileg elfogadott 

szempontok a szindróma értékeléséhez az ICG-HNPCC (International Collaborative Group for 

Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer) által 1991-ben lefektetett Amsterdam I kritériumok 

voltak (VASEN és mtsai., 1991; VASEN és mtsai., 1999; UMAR és mtsai., 2004a). Ezeket és ezek 

későbbi módosításait az 1. Melléklet ismerteti (UMAR és mtsai., 2004b alapján). 

 

A kritériumrendszer módosításai ezzel még nem értek véget, és az egyes populációkra való 

alkalmazhatóságuk felderítése minden vizsgálat első és egyik legfontosabb szempontja.  

 

Az MMR gének hibáinak a HNPCC szindrómával kapcsolatban megindult keresése a 

mikroszatellita instabilitás (MSI) felismerésével került előtérbe. A mikroszatelliták a DNS-ben 

található kis, ismétlődő szakaszok, közülük legtöbbször a (CA)n ismétlődő elemek és az (A)n 

szakaszt tartalmazó régiók esetében figyelhető meg az ismétlések számának a tumorszövet 

sejtjeiben történő növekedése vagy csökkenése, amelyet instabilitásnak neveznek (AALTONEN és 

mtsai., 1993). 

Az MSI jelentősége abban nyilvánul meg, hogy nukleotid(pár)ok ismétlődése nem csak a DNS 

nem-kódoló régióiban van jelen, hanem egyes gének kódoló régióiban is. Ilyen, repetitív 

elemeket tartalmazó gének például a BAX, a TCF4, vagy a TGFβRII. (Néhány példát ezekre a 

2. Táblázat mutat) Amennyiben ezen génekben következik be a kódoló régió instabilitása, úgy 

a róluk képződő fehérjék mennyisége/aktivitása is csökken, ami az érintett jelátviteli utak 

szabályozásának felborulásához vezet. Az MMR gének hibái folytán kialakuló MSI tehát 

egyaránt megváltoztatja a proliferáció, a differenciáció, a sejt-sejt kapcsolatok, és az apoptózis 

normális működését is. (MORI és mtsai., 2001; SANCHO és mtsai., 2004) 

 

2. Táblázat: Példák kódoló régióban mikroszatellita 

szekvenciát tartalmazó génekre  

Gén Ismétlődő elem típusa MSI %*

BAX G(8) 37,5 
AXIN2 G(7) ? 
TCF4 A(9) ? 

TGFBR2 A(10) 79,1 
MSH3 A(8) 26,2 
MSH6 C(8) 14,0 
IGF2R G(8) 11,9 
BLM A(9) 7,0 

*: az instabilitásra vonatkozó %-os értékek Mori és munkatársai 
(2001) publikációjából származnak 
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1.4.2 A Lynch szindrómára hajlamosító gének felfedezése  

 

A Lynch szindróma klinikai leírásának, és a hátterében feltételezett genetikai 

prediszpozíciónak a hatásaként igen hamar megkezdődött a „vadászat” azon génekre, amelyek 

szerepet játszhatnak a betegség kialakításában. Végül a több szálon futó vizsgálatok 

eredményeinek összekapcsolása vezetett sikerre és segített feltárni az MMR (mismatch-repair) 

rendszer emberben is jelenlevő, eredetileg az E. coli-ban megismert funkciójú tagjait, és azok 

lokalizációját az emberi genomban. E rendszer működését a későbbiekben ismerhetjük meg. 

 

Az MLH1 és MSH2 kromoszómális lokalizációját két, egymástól függetlenül dolgozó 

kutatócsoport (PELTOMAKI és mtsai., 1993; LINDBLOM és mtsai., 1993) határozta meg igen 

kiterjedt, többgenerációs Lynch szindrómás családok kapcsoltsági analízisével. 

Az MSH2 (akkor még ismeretlen a gén) kromoszómális helyzetét elsőként a 2-es kromoszóma 

rövid karján, a 2p15-p16-os régiójában, a D2S123-as mikroszatellita marker közelében 

határozták meg (PELTOMAKI és mtsai., 1993). A vizsgálat végeredménye további lépéseket is 

indokolt: a kapcsoltsági analízishez felhasznált családoknak csak egy része mutatott szoros 

korrelációt a 2-es kromoszómával, más részük nem, ezért feltételezték egy másik HNPCC 

lókusz létezését is. Ezzel egyidőben keresték ennek a lókusznak, vagy más, a HNPCC-s 

fenotípussal esetlegesen kapcsolatba hozható lókuszoknak az allélvesztését (LOH-loss of 

heterozygosity), amelynél meglepetésre a mikroszatellita markerek allélszámának nem 

csökkenését, hanem megnövekedett számát tapasztalták az egyes lókuszok (CA)n 

mikroszatellitáinak esetében. (AALTONEN és mtsai., 1993). Az előbbiek alapján feltételeztek az 

adott régióban egy gént, amely nem onkogén vagy tumorszuppresszor gén tulajdonságú, 

hanem hibája a genom instabilitását okozza. Ekkor figyelték meg mások is, hogy a 

mikroszatellitáknak ez a viselkedése a vastagbél felszálló ágában kialakult tumorok esetében 

(ami a Lynch szindrómánál is kiemelten szerepel) gyakran megfigyelhető, és ekkor kapta a 

jelenség első közelítésben a RER+ (replication error positive) fenotípus nevet (THIBODEAU és mtsai., 

1993). E fenotípus jelenleg többféle megnevezéssel is szerepel az irodalomban, mindegyik a 

mikroszatellia markerek tapasztalt instabilitására utal (MSI, MI, MIN – egyaránt microsatellite 

instability). 

 

Az előbbiekkel egyidőben folytak azok a vizsgálatok is, amelyek az E. coli MutHLS útvonalának 

emberi (és más eukarióta) megfelelőivel foglalkoztak. Ezek során észrevették, hogy az 
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emberben leírt RER+ fenotípus hasonló ahhoz, mint amit korábban az E. coli MutHLS 

útvonalának defektes változataiban találtak. Ezek a kísérletek, fentebb vázolt eredményekkel 

összekapcsolva vezettek az első emberi MMR gén, az MSH2 megtalálásához. Kromoszómális 

helyzetét a 2p21-p22-es régióban határozták meg. (FISHEL és mtsai., 1993) 

A 2p16-os régió további vizsgálataival LEACH és munkatársai (1993) az MSH2 gént végül egy 

ettől 0,8 Mb-ra elhelyezkedő szakaszra lokalizálták. 

 

Az MLH1-et elsőként a 3p21-p23-as régióba (LINDBLOM és mtsai., 1993), majd – ezt szűkítve – 

a 3p21.3-23-as (TANNERGARD és mtsai., 1994) régióba helyezték el a korábban már megismert és 

MSH2-höz nem kapcsolható családok vizsgálatával. Az ebben az esetben vizsgált tumoroknál 

is megfigyelhető volt a dinukleotid markerek esetében a sávok számának és méretének a 

változása a gélelektroforézisek során – azaz a mikroszatellita instabilitás fenotípusa. Ez vezetett 

a második MMR gén megtalálásához. (NYSTROM-LAHTI és mtsai., 1994; PAPADOPOULOS és mtsai., 

1994) 

 

Az első két gén elhelyezkedésének és szerkezetének tisztázása után megkezdődött további 

MMR gének és mindezek mutációinak feltérképezése. Az MMR működésének ismertetésére a 

következő szakaszban térünk ki. 

Emellet folytatódott az e génekhez nem kapcsolható családok vizsgálatával további gének-

lókuszok helyzetének meghatározása, és a fenotípusban játszott szerepük tisztázása. Ennek 

során több családi vastagbélrák halmozódással kapcsolt lókusz létét is feltárták a 3-as 9-es 

valamint a 11-es és a 14-es kromoszómákon (3q21-24: KEMP és mtsai., 2006; PICELLI és mtsai., 

2008; 9q22.2-31.2: WIESNER és mtsai., 2003; SKOGLUND és mtsai., 2006; 11q22.1-23.1 és 14q23.1-

q24.1: DJUREINOVIC és mtsai., 2006). (3. Ábra) Ugyanezen felvetések fedték fel a korábban 

említett, az Amsterdam kritériumoknak megfelelő, de stabil mikroszatellitákkal jellemezhető 

családok (és ezzel együtt az FCC-X szindróma) létét is (LIPKIN és AFRASIABI, 2007; LINDOR, 

2009).  

Ezek a vizsgálatok ma is folynak, és eredményeik talán egyszer majd az összes, fenotípusosan a 

Lynch szindrómába sorolt család genetikai hátterét feltárják (JENKINS és mtsai., 2002; BIAN és 

mtsai., 2005; VO és mtsai., 2005). 
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3. Ábra: A nem-polipózis vastagbélrákokkal kapcsolatban levő lókuszok 

helyzete 

Az ábrán az emberi kromoszómaszerelvény sémája látható, amin a piros nyilak a 
Lynch szindróma esetében ismerten mutációt hordozó gének kromoszómális 
helyzetét, a narancssárga nyilak és négyszögek a vagy Lynch szindrómához, vagy 
más örökletes, de nem polipózis vastagbélrákokhoz köthető lókuszok helyzetét 
jelölik.  

 

 

1.5 Az MMR rendszer és működése  

 

A Lynch szindróma kialakulásának hátterében a mismatch-repair rendszer (MMR), az 

egyik DNS hibajavító rendszer mutációi állnak. Ennek a rendszernek ma sok ismert tagja van, 

amelyek az Escherichia coli MutS és MutL ugyancsak MMR génjeinek ortológjai (BUERMEYER és 

mtsai., 1999; FEDIER és FINK, 2004; STOJIC és mtsai., 2004), ezek közül a legintenzívebben 

tanulmányozottak az MSH2, MSH6 és MSH3 (elnevezés szerint: E. coli MutS Homológok), az 

MLH1 (E. coli MutL Homológ) valamint a PMS2 és PMS1 (PosztMeiotikus Szegregáció) 

gének. 
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Ezek fehérjetermékei egymással többféle kombinációban komplexeket képezhetnek (MATTON 

és mtsai., 2000; YUAN és mtsai., 2002; GIRON-MONZON és mtsai., 2004), és valamennyi a DNS 

replikációja során bekövetkező hibák kijavításában játszik szerepet. Mivel eukariótákban nem 

dönthető el egy DNS szál metiláltsági állapota alapján hogy az újonnan képződő, vagy a régi 

szálhoz tartozik-e, az E. coli-tól eltérő mechanizmussal történik a hibák felismerése. Ennek a 

működésnek az ember esetében feltárt változata olvasható a következő részben. 

 

A DNS replikációja során létrejövő hibás bázispárosodások esetében ezek felismerését a többi 

hibajavító mechanizmussal ellentétben nehézzé teszik a nem-módosított, de nem a Watson-

Crick bázispárosodásnak megfelelő bázispárok beépülései. Így nem lehetséges a BER (base 

excision repair)-hez vagy NER (nucleotide excision repair)-hez hasonló működés, ami egyszerűen 

eltávolítja a hibás nukleotidot, vagy az azt tartalmazó rövid DNS darabot. Az MMR a DNS 

polimeráz(ok) hibás működése által bekövetkezett hibák kijavítására jöhetett létre, és így 

célpontja mindig az új, éppen képződő DNS lánc, azaz az abba hibásan beépülő nukleotidok. 

Az MMR-t több fehérje komplexei végzik el. Ezek közül a MutSα komplex az, amely jelenlegi 

tudásunk szerint – a legtöbb esetben – közvetlen kapcsolatot létesít a hibás DNS lánccal. Ezt a 

komplexet az MSH2 gén fehérjeterméke és az MSH6 gén fehérjeterméke képezi, funkciója a 

nukleotid-nukleotid bázispárosodási hibák (mismatch-ek) és az 1 nukleotid hosszúságú DNS 

kihurkolódások felismerése. A javítás során a DNS-be hibásan beépült bázis felismerését egy, a 

MutSα komplexben bekövetkező, ATP-függő konformációváltozás követi.  

Egy másik, MSH2-t tartalmazó fehérjekomplex, a MutSβ képzésében az MSH2 génterméke 

mellett az MSH3 génterméke vesz részt. (ACHARYA és mtsai., 1996). Ez a 2-4 nukleotid 

hosszúságú hurkok kijavításában játszik szerepet. A hiba felismerése és a MutSα 

konformációváltozása után a MutSα(ritkábban β)-ATP-DNS komplexhez a MutLα komplex 

kapcsolódik, amelynek segítségével az egész komplex képes a DNS szálon, mind 5’, mind 

pedig 3’ irányban „csúszkálni”, és megtalálni a legközelebbi folytonossági hiányt, ami a DNS 

replikációjának egy kezdőpontját jelzi. Ezt a komplexet az MLH1 gén fehérjeterméke valamint 

a PMS2 gén fehérjeterméke képezi. A MutLα komplexen kívül létezik egy MutLβ komplex is, 

amelyet az MLH1 és a PMS1 gének fehérjetermékei építenek fel, de ennek funkciója még nem 

kellően tisztázott. (YUAN és mtsai., 2002) A mismatch-repair folyamatában részt vesz az MMR 

géneken kívül a Pcna (proliferating cell nuclear antigen – proliferáló sejt magi antigénje), ami a DNS 

replikáció kiindulópontján jelen lévő szálhiányhoz kötődve található. A MutSL-Pcna komplex 

kötődése után kötődik hozzájuk az Exo1 (exonukleáz 1), amely 5’→3’ irányú aktivitásával akár 

több száz nukleotidot is levág az újonnan képződött DNS szálról, köztük a hibásan 
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párosodottakat is. A folyamat részese még a megnövekedett processzivitású DNS-polimeráz δ, 

ami a DNS replikáció során a vezető szál szintézisében vesz részt. Ezeken kívül az MMR 

folyamatában az Rfc (replication factor C), az Rpa (replication protein A), egy DNS ligáz, valamint 

több más protein (Mre11, Tgfβ receptor) szerepe is felvetődött. (STOJIC és mtsai., 2004; VO és 

mtsai., 2005) A mismatch-repair folyamatát a 4. Ábra szemlélteti. 
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4. Ábra: A mismatch-repair folyamata 

Az ábrán egy hibás bázispárosodást 
tartalmazó, replikálódó DNS molekula két 
szálának sémája látható (világoszölddel 
jelölve az eredeti, sötétzölddel a képződő 
szál). A hiba felismerését a replikáció 
során a MutSα komplex végzi, ehhez 

kapcsolódik a MutLα, amelyek így együtt 
jelölik ki a többi komponens (Pcna, Rfc, 
Exo1, Rpa, polδ) számára a javítandó 
pontot. A folyamat részletes leírása 
fentebb olvasható. 
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Az ábra a KEGG (Kyoto Encyclopedia of 
Genes and Genomes) adatbázis alapján, a  
http://www.genome.jp/dbget-bin/show_pathway 
?hsa03430 oldalon található MMR útvonal 
ábrájának felhasználásával készült. 
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Mivel az MLH1 és az MSH2 gének minden esetben szerepet játszanak a MMR-rel történő 

hibajavításban, ezért nem is lehet meglepő, hogy hibáik a Lynch szindrómában leírt összes 

csíravonalas mutációnak akár 90%-át is kitehetik, az irodalmi adatok szerint nagyjából fele-fele 

arányban.(NICUM és mtsai., 2003; LYNCH és DE LA CHAPELLE, 1999, 2003; DE LA CHAPELLE, 2004; 

LYNCH és mtsai, 2004; PELTOMAKI és VASEN, 2004).  
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A többi 4 gén közül az MSH6 esetében igazolták részvételét a Lynch szindrómás fenotípus 

kialakításában (HENDRIKS és mtsai., 2004), mutációi atipikus Lynch szindrómához vezetnek 

(PLASCHKE és mtsai., 2004), de mivel a szindrómában szenvedő betegek mintegy 12%-ban 

kimutathatók az MSH6 gén mutációi  (CYR és HEINEN, 2008), ennek ellenére a gén vizsgálata ma 

még nem része a rutin laboratóriumi diagnosztikának. 

A PMS2 betegséggel való kapcsolatára régebben több bizonyítékot vonultattak fel, mígnem 

kiderült, hogy a humán genomban több pszeudogénje van, ami megnehezíti vizsgálatát és 

kétségessé teszi a korábbi mutációvizsgálati eredményeket (DE VOS és mtsai., 2004; NAKAGAWA 

és mtsai., 2004; CLENDENNING és mtsai., 2006; NIESSEN és mtsai., 2007).  

Az MSH3 és a PMS1 mutációinak rákkockázatot fokozó hatásai eddig még – kellő mennyiségű 

adat hiányában – nem megfelelően tisztázottak. (HUANG és mtsai., 2001; LIU és mtsai., 2001) 

 

A MutSα és a MutLα komplexeket alkotó gének biallélikus mutációi esetében egy 

autoszómális recesszív mintázat szerint öröklődő, agyi, vérképzési, és vastagbéldaganatokra 

hajlamosító új, gyermekkorban kialakuló szindrómát is leírtak (DE VOS és mtsai., 2005; FELTON 

és mtsai., 2007; AUCLAIR és mtsai., 2007; JACKSON és mtsai., 2008; WIMMER és ETZLER, 2008). A 

szindróma esetében megfigyeltek még az 1-es típusú neurofibromatózisra jellemzőhöz hasonló 

tejeskávészínű bőrelváltozásokat is. A tünetcsoportnak a CMMR-D (constitutional mismatch-repair 

deficiency syndrome – folytonos DNS hibajavítási zavar tünetegyüttes) nevet javasolták, amely arra 

utal, hogy nincs szükség ebben az esetben a rák kialakulásához második mutációra, az 

veleszületetten jelen van. Igen gyakori ezekben az esetekben az elsőtől függetlenül megjelenő 

újabb daganat, és kevés ebben szenvedő gyermek éri meg a felnőttkort. 

 

 

1.6 Az MLH1 és MSH2 gének genomi helyzete és környezete 

 

A Lynch szindróma kialakításáért leginkább felelőssé tett két gén közül az MLH1 a 3. 

kromoszóma rövid karján, a 3p21.3 régióban helyezkedik el. Közvetlen szomszédságában 

találhatók az EPM2AIP1 [laforin interacting protein 1], az LRRFIP2 [leucin rich repeat (in FLII) 

interacting protein 2] és a GOLGA4 [golgi autoantigen, golgin subfamily a, 4] gének, valamint egy 

LOC399511 elnevezésű pszeudogén is (5. Ábra MLH1 génre vonatkozó A része).  
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5. Ábra: Az MLH1 és MSH2 elhelyezkedése és felépítése 

Az ábra felső részén az MLH1 esetében a 3. kromoszóma, az MSH2 esetében a 2. 
kromoszóma, illetve a gének kromoszómális lokalizációja látható. 
A további paneleken: 
A: az MLH1/MSH2 és a szomszédságában található gének elhelyezkedése 
B: az MLH1/MSH2 exon-intron szerkezete 
C: az MLH1/MSH2 mRNS felépítése és fehérjedoménjeinek hozzárendelése 
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Az MLH1 a genom 57,32 kb-os szakaszát foglalja el, 2524 nukleotid hosszúságú mRNS-e, 19 

exonjával (5. Ábra MLH1 génre vonatkozó B része) egy 756 aminosavból álló, 84,9 kDa 

nagyságú Mlh1 fehérjét kódol.  

 

A fehérje számos, a mismatch-repair rendszer tagjaira jellemző domént tartalmaz, köztük a más 

MMR-proteinekkel való interakcióhoz szükséges, valamint ATP-kötési és -bontási aktivitással 

rendelkező szakaszokat (5. Ábra MLH1 génre vonatkozó C része). Az MLH1 (sőt több másik 

MMR gén) funkciói nem merülnek ki a DNS hibajavításban: részt vesznek a crossing over 

szabályozásában, eltávolítják a nem-homológ 3’ DNS végeket a duplaszálú törések javításának 

folyamatában és kivédik a különböző szekvenciák rekombinációját is (HOFFMANN és BORTS, 

2004; KOLAS és COHEN, 2004; SURTEES és mtsai., 2004) 

 

A 2. kromoszóma rövid karján (2p21 régió) elhelyezkedő MSH2 gén közvetlen 

környezetében a CALM2 [calmodulin 2], a TACSTD1 [tumor-asscoiated calcium signal transducer 1] és 

a KCNK12 [potassium channel K12] gének találhatók (5. Ábra MSH2 génre vonatkozó A része). 

Az MSH2 a genomból 78,07 kb-t foglal el, mRNS-e 3145 nukleotid hosszúságú, 16 exonja (5. 

Ábra MSH2 génre vonatkozó B része) egy 934 aminosavas, 104,7 kDa nagyságú proteint 

kódol. Az Msh2 protein doménszerveződésére az MMR-rendszerben leírt, és elnevezésükben 

is ezt hordozó domének sora jellemző (5. Ábra MSH2 génre vonatkozó C része). 

 
 
1.7 Az MLH1 és MSH2 gének mutációvizsgálata 

 

 A Lynch szindróma családi halmozódású vastagbélrákos populáción belüli gyakori 

előfordulása miatt genetikai hátterének szűrése, azaz az MMR gének mutációvizsgálata 

világszerte igen elterjedt és eredményes (BAUDHUIN és mtsai., 2005; GYLLING és mtsai., 2009). A 

mutációvizsgálat elterjedésének elsődleges célja a kimutatott MMR mutációval rendelkező 

betegek családtagjainak preszimptomatikus szűrése és az esetlegesen kialakult daganatok korai 

felismerése és/vagy megelőzése volt. Emellett az MMR rendszer működésének jobb 

megismerése és a mismatch-repair-ben részt vevő más fehérjék (mechanizmusok) felfedezése is a 

szűrés járulékos haszna lehet – erre példa az a felismerés, hogy a mikrosztatellita instabil 

vastagbéltumorok nem úgy reagálnak az elpusztításukat célzó kezelésekre (5-fluorouracil alapú 

kemoterápia), mint a mikroszatellita stabilak – kezelés nélkül a kiújulás nélküli túlélés várhatóan 

jobb a mikroszatellita instabil tumorok esetében, azonban ez a kezelés hatására nem javul – 
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tehát a kezelés mellékhatásai ezeknél a betegeknél szükségtelen kockázatot jelentenek 

(WARUSAVITARNE és SCHNITZLER, 2007; DES GUETZ és mtsai., 2009) 

 

A valamely betegségre hajlamosító mutációk vizsgálata a betegség korai felismerésében és a 

rendszer megértésében nyújtott segítség mellett felvet még egy, az eredmények értékelésénél és 

azok kiadásánál figyelembe veendő igen fontos szempontot: a kimutatott mutációk esetében a 

betegséggel való kóroki kapcsolat értékelésének szükségességét. Ehhez több különböző 

hozzáállás is létezik, amelyek az értékeléshez a mutáció gyakoriságát, génen belüli helyzetét és 

az adott mutáció helyének várható funkcióját használják fel. (COTTON és SCRIVER, 1998)  

 

Az adott variáns populációs előfordulási gyakorisága valamint annak betegséggel való 

kapcsolata alapján valamennyi szekvenciaváltozás besorolható három csoportba.  

Az elsőbe, az ún. patogén mutációk közé azok a szekvenciavariánsok tartoznak, amelyek 

betegséggel való kapcsolata biológiailag bizonyított , bár leggyakrabban azokat a variánsokat is 

ide sorolják, amelyeknél a betegséggel való kapcsolat csak feltételezett, ilyen pl. az összes 

nonszensz, leolvasási keret eltolódását okozó, konzervált splice helyet érintő, avagy kulcs 

aminosavakat/fehérjedoméneket megváltoztató misszensz mutáció és a nagy genomi 

változások.  

A második csoportba az ún. polimorfizmusok tartoznak. Ezek az egészséges embereknél 

ugyanolyan gyakorisággal jelennek meg, mint az adott betegpopulációban, és nem okoznak 

semmilyen, a betegséggel összefüggő változást. Átlagos populációs gyakoriságuk 1% fölötti, és 

többségükben az exonoktól távoli intronikus (vagy egyéb nem átíródó, átfordítódó) helyeket 

érintenek, bár előfordulnak a kódoló szakaszokban is.  

A harmadik, legösszetettebb csoport az ún. ismeretlen hatású (besorolatlan, unclassified) 

variánsok csoportja, amelyeknél a betegséggel való kapcsolat megállapítása további 

vizsgálatokat igényel (pl. fehérjefunkciók közvetlen mérése, a mutáció által megváltoztatott 

aminosav evolúciós konzerváltságának értékelése, a variáns betegséggel való együtthasadásának 

vizsgálata a családban, a beteg és egészséges populációk közötti előfordulási gyakoriság 

összehasonlítása). A továbbiakban addig marad érvényben ez a kategória egy adott variánsra, 

amíg egyértelműen el nem dönthető róla, hogy a másik két csoport melyikébe sorolható. A 

gének 5’ vagy 3’ régiójában található, vagy misszensz változások a fenti vizsgálatok 

eredményeitől függően hosszabb-rövidebb ideig ebbe a csoportba tartoznak.  
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CÉLKITŰZÉSEK 

Jelen értekezés az Országos Onkológiai Intézet 1986-ban alakult Molekuláris Genetikai 

Osztályán készült. A munkacsoport Magyarországon elsőként vezette be a nemzetközi szinten 

is csak az utóbbi másfél évtizedben kialakult molekuláris rákgenetikai kutatásokat, amelyek 

célja a daganatképződés hátterében álló molekuláris mechanizmusok azonosítása.  

 

Az Osztály dolgozói részt vettek az örökletes emlő-petefészekrák két fő hajlamosító génjének 

(BRCA1 és BRCA2) azonosításában, számos munkát közöltek ezen gének működéséről és új 

genotípus-fenotípus összefüggéseket tártak fel. Ehhez kapcsolódóan Magyarországon elsőként 

vezették be az ezen két génre vonatkozó genetikai tanácsadást és szűrést az örökletes emlő- és 

petefészekrákos családok esetében.  

 

Az utóbbi években kutatásaikat az örökletes vastagbélrákos megbetegedésekkel járó családi 

rákszindrómák tanulmányozására is kiterjesztették. Elsőként a familiáris adenomatózus 

polipózis (FAP) genetikai hátterének feltárása kezdődött meg, és hamarosan megindult a 

Lynch szindróma (másnéven örökletes, nem-polipózis talaján kialakuló vastagbél-végbélrák, 

hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC) kritériumrendszereinek megfelelő családok 

felderítése és a családtagoktól származó minták biobanki gyűjtése is. 
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Doktori munkám céljai, amelyek a fenti vizsgálatok további kiterjesztését jelentik, a következő 

pontokban foglalhatók össze: 

 

 Az MLH1 és az MSH2 DNS hibajavító gének csíravonalas szekvenciavariánsainak 

felderítésére alkalmas módszerek optimalizálása. 

 

 A hazai Lynch szindrómás családokban az MLH1 és MSH2 gének mutációs 

spektrumának felvétele.  

 

 A feltárt szekvenciavariánsok jellemzése és több szintű értékelése, valamint a betegséggel 

való összefüggés alapján történő osztályozásuk (patogén mutációk, polimorfizmusok, 

besorolatlan vagy ismeretlen hatású variánsok). 

 

 A genotípus és a családokban megnyilvánuló fenotípus közötti összefüggések feltárása. 

 

 A korábban alkalmazott mutációvizsgálati módszerek mellett negatívnak talált családok 

esetében az esetlegesen rejtve maradt genetikai hajlamosító tényezők kimutatását 

lehetővé tevő, a rutin diagnosztikai megközelítésektől eltérő szemléletet igénylő 

vizsgálatok bevezetése és alkalmazása.  

 

 Az vizsgálati módszerek továbbfejlesztése és a későbbiek során a genetikai szűrésben 

történő felhasználása. 
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1 Vizsgálati anyagok 

 

A kutatást az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztályán végeztük, 

az érintett betegek és családtagjaik teljes körű tájékoztatásával, a vizsgálatokba való írásos 

beleegyezésük, valamint az Intézet Etikai Bizottsága engedélyének birtokában.  

A vizsgálatba 55 vastagbélrák-halmozódással érintett családot vontunk be az egész ország 

területéről. Ezeket a családokat a Lynch szindróma (HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal 

cancer - örökletes, nem polipózis talaján kialakuló vastagbél-végbélrák) nemzetközileg 

elfogadott kritériumrendszerei szerint soroltuk be, figyelembe véve a beteg családtagok és az 

érintett generációk számát, a betegek életkorát és rokonsági viszonyaikat, valamint - ahol 

ismert volt - a tumorok kifejezetten a Lynch szindrómára jellemző molekuláris tulajdonságait. 

Az egyes családok fenotípusos jellemzőit a 3. Táblázat, a kritériumrendszerek összefoglalását 

az 1. Melléklet tartalmazza (UMAR és mtsai., 2004; WOLF és mtsai., 2006; VASEN, 2007). 
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3. Táblázat: A vizsgált Lynch szindrómás családok fenotípusos jellemzői és besorolása. 

Amsterdam családok: 

A család Index személy Család Besorolás2 Nem-LS3

azonosítója fenotípusa1  tumorok 

HFC003 Co25 10Co, 1 En AI - 
HFC007 Co46 4Co, 1 En, 1Hc AII 1 Ma 
HFC009 Co43 4Co, 1En, 2Sm AII - 
HFC014 Co29 3Co AI - 
HFC017 Co27 3Co, 3En AII - 
HFC021 Co47 3Co AI - 
HFC028 Co50, Ma48 3Co, 1Sm AI 1Ma 
HFC045 Co19 2Co, 1En, 1Bl AII 1Os 
HFC048 Co31 6Co AI 1Pr 
HFC050 Co36, Sk35, Pa41 2Co, 1Si, 1Sk AII 1Pa, 1Pu 
HFC051 Co50 1Co, 2Sm AII - 
HFC066 Co22 6Co, 1Sm AI 1Le 
HFC073 Co34 3Co AI - 
HFC075 Co33 3Co AI - 
HFC077 Co53 3Co, 1Sm AI - 
HFC084 Co41 5Co AI 1Pa 
HFC100 Co39,60, St64 5Co, 3Sm, 1En, 1Sk AI 1NHL 
HFC108 Co30 5Co, 1En AII - 
HFC116 Co25 3Co, 1Br AI - 
HFC118 Co57 3Co, 1En AI - 
HFC128 Sm38 2Co, 1Sm, 1Sk AII 1Pu 
HFC134 Co30 5Co, ?1En AI - 
HFC138 Co32 3Co AI - 
HFC139 En52, Co53 2Co, 2En, 2Sm, 1Hc AII - 
HFC141 Co49 2Co, 1Sm AII 2Ma 
HFC180 Co32 3Co, 1Br AI - 
HFC192 Co40, 55 3Co AII 1Cx 
HFC195 Co41, 44 5Co AI - 
HFC196 Co47 4Co AI - 
HFE063 En47 1Co, 2En AII 1Sr, 1Pu 
HFE310 En48, Ma48 1Co, 1Sm, 3En AII 3Ma 
MPX050 Co36, En51 2Co, 2Sm, 1En, 1Si AII 2Ma, 1Cx 

 

A táblázat folytatva a következő oldalon. 
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 3. Táblázat: folytatás. 

Bethesda családok: 

A család Index személy Család Besorolás2 Nem-LS3

azonosítója fenotípusa1  tumorok 

HFC011 Co51 3Co, 1En B5 - 
HFC025 Co48 1Co, 1En B1, 4 - 
HFC039 Co34 1Co B1 - 
HFC046 Co24, Ov24 3Co, 1Ov B1, 4, 5 - 
HFC052 Co48 2Co B1, 4 1Pr 
HFC057 Co42 2Co B1, 4 - 
HFC069 Co58 3Co B5 - 
HFC072 Co35 1Co, 1Br B1, 4 - 
HFC074 Co45, 50, 55 4Co B1, 2, 3, 4 1Cx, 1Bd 
HFC078 Co53 1Co B3 1Pu 
HFC083 Co42 2Co B1, 4 - 
HFC085 Co29 2Co, 1Hc B1, 5 1Pr 
HFC103 Co50 4Co B1, 2, 4 - 
HFC104 Co39 2Co B1 1Th 
HFC107 Co11 2Co B1 - 
HFC109 Co29 1Co B1 - 
HFC113 Co26 3Co B1, 5 1Sr, 1Pu, 1Bd 
HFC121 Co31, 39 3Co B1, 2, 3, 4 1Br 
HFC124 Co54, 57 2Co B2 - 
HFC136 Co41 4Co B1, 5 - 
HFC142 Co41 2Co, 2Br B1, 5 - 
HFC177 En51 - B3 1Sr 
HFE362 Sm39 2Co, 2Sm B4 3Ma, 1Pu 

1 Az index személy fenotípusánál a daganat rövidítését a diagnóziskori életkor követi, a család 
fenotípusánál és a nem-LS tumoroknál az adott családon belüli összes előfordulást adtuk meg, 
típusonként. Bd=húgyhólyagrák, Bl=epehólyagrák, Co=vastagbélrák, Cx=méhnyakrák, 
En=méhtestrák, Le=leukémia, Ma=emlőrák, NHL=Non-Hodgkin limfóma, Os=csontrák, 
Pa=hasnyálmirigyrák, Pr=prosztatarák, Pu=tüdőrák, Si=vékonybélrák, Sk=bőrrák, Sm=gyomorrák, 
Sr=szarkóma, Th=pajzsmirigyrák, ?=bizonytalan adat 
2AI=Amsterdam I, AII=Amsterdam II, B1-5: Felülbírált Bethesda irányvonalak egyes alpontjai 
3LS: Lynch szindróma 

 

 
3.2 DNS izolálás 

 

A DNS izolálásokat bázikus fenol-kloroform-izoamilalkoholos extrakcióval végeztük 

(MANIATIS és mtsai., 1982). Az abszolút etanollal kicsapott DNS-t 10 mM Tris, 1 mM EDTA 

(pH=8) összetételű TE oldatban oldottuk, majd a vizsgálatokig 4°C-on tároltuk. Az adott 

DNS minta koncentrációját NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies) 

spektrofotométerrel határoztuk meg.  
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3.3 Polimeráz láncreakció (PCR) 

 

Specifikus DNS szakaszok primer irányította enzimatikus amplifikációját SAIKI és 

munkatársai (1985) módszere szerint végeztük. A reakciók kivitelezéséhez GeneAmp PCR 

System 9700, 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems) és PTC 200-as (MJ Research) 

készülékeket használtunk.  

A reakcióparamétereket a primerek hibridizációs hőmérsékletének változtatásával 

optimalizáltuk. A reakciók során saját összeállítású, tris-ammóniumszulfát tartalmú 

reakciópufferrel (160 mM (NH4)2SO4, 600 mM Tris, pH=9, 150μg/ml BSA, 0,1% Tween20, 

1,5 mM MgCl2) és CrossTaq polimeráz enzimmel (CrossLink Bt.) dolgoztunk. A hőmérsékleti 

ciklusok megválasztásában az ún. touchdown megközelítést alkalmaztuk (KORBIE és MATTICK, 

2008). Az amplifikáció paraméterei a következőek voltak: 95°C 5 perc elődenaturálás, 40 ciklus 

(95°C 40 másodperc, a megfelelő primerhibridizációs hőmérsékleten 40 másodperc, 72°C 40 

másodperc), és végül 72°C 7 perc végső elongációs lépés. A reakció első 14 ciklusában a 

primerhibridizációs hőmérsékletet ciklusonként 0,5°C-al csökkentettük, majd az ezt követő 26 

ciklus során az így elért legalsó hőmérsékletet alkalmaztuk. A primereket a 3.15. pontban leírt 

szoftverek és adatbázisok igénybevételével terveztük, az egyes szekvenciákat az 2.a Melléklet 

tartalmazza.  

 

 

3.4 Mutációs előszűrő módszerek     

 
Vizsgálataink bevezető szakaszában szükségesnek láttuk az MLH1 és MSH2 génekben 

található variánsoknak a szekvenálást megelőző, a variánsok kimutatását olcsóbban lehetővé 

tevő előszűrő módszerek alkalmazását. Erre a laborban már beállított technikákat, a normál és 

variáns közötti konformációs eltérések kimutatásán alapuló HDA (heteroduplex DNS) és 

SSCP (az egyszálú DNS konformációján alapuló) analízist használtuk. Ezen vizsgálatokhoz egy 

speciális összetételű, poliakrilamid alapú gélt (MDE = Mutation Detection Enhancement, 

Cambrex) alkalmaztunk, a vizsgált fragmentumokat ezüstfestéssel tettük láthatóvá és lézer 

denzitometriásan (Personal Densitometer SI, Molecular Dynamics) értékeltük. A gélek 

futtatását Protean II xi Cell (Bio-Rad) készülékkel végeztük. (RAMUS és mtsai., 1997b; CSOKAY és 

mtsai., 1999a, 1999b; PAPP és mtsai., 1999; ORBAN és mtsai., 2000; VAN DER LOOIJ és mtsai., 

2000a) 
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Az általunk használt két módszer a variánst hordozó és nem hordozó DNS fragmentumok 

gélmátrixban felvett konformációinak eltérésein alapul. Mivel ezen fragmentumok hossza 

eltérő, lehetőségünk volt a multiplex analízisre, azaz a nagyság és futási mintázat szerint eltérő 

DNS szakaszok egymáshoz párosítására és együttes futtatására, ami további idő- és 

költségmegtakarítást tett lehetővé (GAYTHER és mtsai., 1996). 

 

 

3.5 Direkt DNS szekvenálás 

 

A mutációs elszűrő módszerekkel kimutatott, a negatív kontrollétól eltérő futási képpel 

rendelkező mintákat az adott variáns meghatározása céljából szekvenáltuk, amihez Sanger- 

módszeren alapuló ciklusszekvenálást alkalmaztunk, fluoreszcensen jelölt lánclezáró dideoxi 

nukleotidokkal (SANGER és mtsai., 1977). 

A tényleges eljárás során a szekvenálni kívánt PCR termékeket SAP (Shrimp Alkaline 

Phosphatase)–Exonukleáz I enzimkeverékkel (PCR Product Pre-Sequencing kit, USB-

Amersham) kezeltük a PCR reakció során feleslegben maradt dNTP-k és primerek 

eltávolítására. A szekvenálást BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kittel (Applied 

Biosystems) végeztük, a gyártó leírása szerint. A reakció lezajlása után a mintákat gélfiltrációs 

technikával tisztítottuk meg a be nem épült fluoreszcensen jelölt dideoxi-nukleotidoktól, ehhez 

DyeEx 2.0 Spin Kit-et (Qiagen) vagy NucleoSEQ oszlopokat (Macherey-Nagel) használtunk. 

A denaturált (96°C, 5 perc) minták kapilláris elektroforézisét ABI PRISM 3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems) berendezéssel, POP-7 polimerrel végeztük. A kiértékelés ABI 

PRISM Sequencing Analysis 5.2 (Applied Biosystems) számítógépes programmal történt. 

 

 

3.6 MLPA – többszörös, ligációval kapcsolt próbaamplifikáció 

 

Az előzőekben bemutatott módszerek a humán molekuláris diagnosztikában 

általánosan elterjedtek, azonban nem alkalmasak az úgynevezett „genomszintű változások” 

feltérképezésére, amelyek exon(ok), olykor teljes gén(ek) kiesését vagy többszöröződését 

jelentik. Ezen változások fontosságát az utóbbi néhány évben ismerték fel, és kimutatásukra 

azóta többféle megoldási lehetőséget fejlesztettek ki. Mi elsőként egy viszonylag új módszert 

(SCHOUTEN és mtsai., 2002), az MLPA-t (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification - 

többszörös, ligációval kapcsolt próbaamplifikáció) alkalmaztunk.  
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A módszer lényege a vizsgálni kívánt DNS szakaszokra tervezett próbapárok (amelyek 

tartalmaznak egy erre a szakaszra specifikus hibridizációs helyet, egy páronként változó 

hosszúságú részt, valamint egy valamennyi próbánál azonos primerkötő szakaszt) 

hibridizációja, ligációja, majd PCR amplifikációja, amely lehetővé teszi a kiindulási kópiaszám 

meghatározását (6. Ábra).  

 

 

6. Ábra: Az MLPA elve  

A: próbakeverék hozzáadása

5’ 3’

5’ 3’

5’ 3’

B: hibridizálás

C: ligálás

D: denaturálás

E: PCR.

allél 1
allél 2

.
E: mintaanalízis

normál minta

Az ábrán a pontozott vonal a DNS-t, a 
rajta pirossal és kékkel jelölt szakaszok 
a próbapárok hibridizációs helyeit 
jelölik. Az ábra legfelső részén a két 
kiindulási allél látható, a 2. allélon a 
piros zárójel az adott szakaszt érintő 
deléciót jelöl. A próbapárok részei: 
fekete - primerkötő szakaszok; 
világoskék - változó hosszúságú rész; 
piros és kék - szekvenciára specifikus 
hibridizációs szakasz. A mintaanalízis 
során megállapítható a vizsgált 
szakaszok kópiaszáma (bal oldalon a 
delécióval elveszett, jobb oldalon a 
deléció által nem érintett szakaszt 
figyelhetjük meg, a deléciós ás a normál 
mintában. A vizsgálat menetének 
leírása a szövegben. 
 

 

 

 

A próbapárokból egy-egy vizsgálat akár 50-et is tartalmazhat, így az MLH1 és MSH2 gének 

vizsgálata egy próbakeverékkel (SALSA MLPA Kit P003 MLH1/MSH2) megoldható. Egy 

másik, a vizsgálatainkhoz használt próbakeverék (SALSA MLPA Kit P008 MSH6/PMS2) 

próbákat tartalmaz több más MMR gén kódoló régiójára, valamint az MLH1 és MSH2 gének 

5’ régióját érintő és a promóterbe is kiterjedő kópiaszám-változások méretének pontosabb 

meghatározásához is.  

A reakciók kivitelezésében a gyártó ajánlása szerint jártunk el, a hibridizációs, ligációs és a 

DNS felszaporítási reakciókat PTC 200 (MJ Research) készüléken futtattuk. Az elkészült 

mintákhoz a gyártó ajánlása szerint GeneScan-500 LIZ Size Standard-ot (Applied Biosystems) 

deléciós minta

A: próbakeverék hozzáadása

5’ 3’

5’ 3’

5’

B: hibridizálás

C: ligálás

D: denaturálás

E: PCR

3’

.

allél 1
allél 2

.
E: mintaanalízis

normál minta
deléciós minta
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adtunk, majd a keveréket ABI 3130 (Applied Biosystems) készüléken választottuk el. A 

kitermeléssel, és így a kiindulási kópiaszámmal arányos görbe alatti területek 

meghatározásához a GeneMapper 4.0 és Peak Scanner 1.0 szoftvereket (Applied Biosystems) 

alkalmaztuk. 

Az eredmények értékelésénél az egy mérésfolyamat során felvitt mintákat hasonlítottuk 

egymáshoz. Akkor fogadtunk el egy változást deléciónak vagy duplikációnak, ha (1) a görbe 

alatti terület legalább 40%-os csökkenést vagy növekedést mutatott egy vagy több csúcs 

esetében; (2) a kísérlet független DNS-hígításból történő későbbi ismétlése azonos eredményt 

adott; (3) a kromatogramokat ketten, egymástól függetlenül értékelve ugyanazt az eredményt 

kaptuk; (4) egyetlen próbát érintő változás esetén a kérdéses szakasz szekvenálásával 

kizárhatóvá vált az, hogy az adott eltérést kisebb szekvenciavariáns (pontmutáció illetve SNP) 

jelenléte okozza. 

 

 

3.7 RNS izolálás és cDNS szintézis 

 

 Azokban az esetekben, ahol új és/vagy misszensz változást találtunk, és 

rendelkezésünkre állt a mutációt hordozó beteg e célra elkülönített mintája, RNS-t izoláltunk. 

Ezt az Ambion RNAqueous kitjének (Applied Biosystems) gyártói javaslata szerint végeztük 

el.  

A TACSTD1 és MSH2 gének egymáshoz viszonyított expressziós arányának vérből és 

epiteliális sejtekből történő meghatározásához az RNS-t az RNAqueous Micro kit (Applied 

Biosystems) felhasználásával nyertük. 

A sejtekből kivont RNS-ről a cDNS-t minden esetben a High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit-tel (Applied Biosystems), a gyártó ajánlását követve írtuk át, és a 2.b 

Mellékletben felsorolt primerekkel amplifikáltuk. 

 

 
3.8 Valósidejű PCR (Q-PCR) 

 

 Az MSH2 géntől 5’ irányban elhelyezkedő deléciók kiterjedtségének vizsgálatához az 

egyes DNS szakaszok kópiaszámát valósidejű PCR technikával, Power SYBR Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystems) felhasználásával határoztuk meg. A saját tervezésű primerek 
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elhelyezkedését a 7. Ábra szemlélteti, szekvenciájukat az 2.c Melléklet tartalmazza. A 

reakciókörülmények megegyeztek a kitben foglalt ajánlásokkal. 

 

A TACSTD1 és MSH2 gének relatív RNS expressziójának meghatározásához fluoreszcens 

TaqMan technológiát alkalmaztunk, a gyártó ajánlásait követve (TaqMan Universal PCR 

Master Mix, Applied Biosystems). Expressziós kontrollként a korábbi kísérleteink során 

kevéssé változékony kifejeződésű MRPL19 gént használtuk. A primerek és próbák jellemzőit 

az 4. Táblázat tartalmazza.  

 

 

 4. Táblázat: A vizsgálatok során felhasznált TaqMan próbák 

Azonosító Gén Elhelyezkedés 
Hs00158980_m1 TACSTD1 1.-2. exon határa 
Hs00901887_m1 TACSTD1 5.-6. exon határa 
Hs00953523_m1 MSH2 1.-2. exon határa 
Hs00179887_m1 MSH2 14.-15. exon határa 
Hs01040217_m1 MRPL19 4.-5. exon határa 

 
 
 
A Q-PCR reakciókat mindkét esetben ABI 7900HT készüléken futtattuk, az eredményeket 

SDS 2.0 szoftverrel (Applied Biosystems) analizáltuk, a vizsgált minták kontrollhoz 

viszonyított relatív génexpresszióit a komparatív CT (másnéven 2-∆∆CT) módszerrel számítottuk 

ki (SCHMITTGEN és LIVAK, 2008). 

 
 
3.9. QMPSF (rövid fluoreszcens DNS szakaszok kvantitatív multiplex PCR 

amplifikációja)  

  

A QMPSF (Quantitative Multiplex PCR of Short Fluorescent Fragments - rövid fluoreszcens 

DNS szakaszok kvantitatív multiplex PCR amplifikációja) reakció a nagy genomi 

átrendeződések kimutatására és ezek töréspontjainak közelítésére alkalmas módszer. A 

vizsgálni kívánt rövid DNS szakaszok jelölt primerekkel történő szimultán amplifikációja, 

majd az amplikonok fluoreszcenciájának összehasonlítása lehetővé teszi ezen szakaszok gyors 

és megbízható félkvantitatív analízisét (CASILLI és mtsai., 2002, CHARBONNIER és mtsai., 2005). 

Alternatívája lehet mind az MLPA, mind a SYBR Green Q-PCR reakciónak.  

A reakciókban 100 ng DNS-t amplifikáltunk Qiagen Multiplex PCR Kit-tel, a reakció során a 

gyártó ajánlása szerint jártunk el. A félkvantitatív összehasonlítás lehetővé tételéhez a 22. 
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ciklusnál fejeztük be az amplifikálást (CASSILI és mtsai., 2002). A termékeket GeneScan-500 

LIZ Size Standarddal (Applied Biosystems) futtattuk ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems) készüléken. A kiindulási kópiaszámmal arányos görbe alatti területek 

meghatározásához a GeneMapper 4.0 és Peak Scanner 1.0 szoftvereket (Applied Biosystems) 

alkalmaztuk. 

 

A QMPSF reakcióhoz felhasznált primerek elhelyezkedését az 7. Ábra, a felhasznált 

primereket az 2.c Melléklet tartalmazza. 

 

 

5 kb

MSH2TACSTD1

5 kb

MSH2TACSTD1

7. Ábra: A QMPSF és a SYBR Green valósidejű PCR során felhasznált primerek 

elhelyezkedése  

A képen a TACSTD1 és MSH2 gének sematikus ábrája látható, sötétzöld hasábok jelzik a géneket (az 
MSH2 folytatódik 3’ irányban). Transzlációs starthelyek: világoszöld nyílhegy, stop: piros nyílhegy. A 
gének alatti zöld nyílhegyek a QMPSF próbák, a feketék a SYBR-Green próbák helyeit jelzik. 
 
 
3.10 XL PCR 

 

Az MLPA-val kimutatott, több exont érintő deléciók pontos végpontjainak 

meghatározására a direkt szekvenálás legtöbbször nem alkalmazható közvetlenül, ezért ezek 

kiterjedtségét, amennyiben lehetséges volt, XL PCR-rel ellenőriztük.  

A módszer lényege, hogy itt hosszú (akár >10 kb) szakaszokat lehet felsokszorozni. Ehhez 

több, nagy hatékonyságú DNS polimerázt és a hozzá tartozó kitet próbáltunk ki, optimális 

működést és kitermelést a Roche által forgalmazott Expand Long enzimkeverékkel és a hozzá 

tartozó 3-as pufferrel értünk el. 

A reakciót a gyártó ajánlását követve hajtottuk végre. A PCR termékek minőségét 1%-os 

agaróz gélen való futtatással ellenőriztük, méretük meghatározásához DirectLoad Wide Range 

DNA Marker (Sigma) vagy BenchTop DNA Ladder markert (Promega) használtunk. 
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3.11 Nagydeléciók töréspontjának meghatározása restrikciós térképezéssel 

 

 Az MLPA-val, QMPSF-el és SYBR Green Q-PCR-rel finomtérképezett nagydeléciós 

mintákat XL PCR-rel való amplifikáció után, amennyiben a termék 10 kb alatt de 5 kb fölött 

volt, (így a primer walking technika még nagyon hosszú időt vett volna igénybe), restrikciós 

térképezésnek vetettük alá. Ekkor, számolva a nem-deléciós allélon található restrikciós 

hasítási helyekkel és a deléció körülbelüli méretével, néhány száz nukleotid pontossággal 

behatárolható lett a töréspont helye. Az adott deléció által már nem érintett legbelső hasítási 

helyeket kívülről határoló genomrégióhoz illeszkedő primereket terveztünk, és ezekkel 

szekvenálva a felszaporított DNS szakaszt meghatároztuk a töréspontokat. (Az 8. Ábra erre 

mutat egy példát.) 
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8. Ábra: A restrikciós térképezés sémája  
Az ábra A részén a TACSTD1 és MSH2 gének, valamint a SYBR-
Green PCR-hez és XL PCR-hez használt primerek elhelyezkedése 
(szürke négyszögek) látható. Piros zárójel mutatja a kiesett szakasz 
hozzávetőleges elhelyezkedését. Ez alatt (B rész) a normál (fekete) 
és a fenti deléciót hordozó allél (piros) sémája látható (rajtuk a 
primerekkel). Keretezve a deléció becsült mérete és 
elhelyezkedése. Ez alatt a piros és kék vízszintes vonalak a rövid 
függőleges szakaszokkal: adott restrikciós enzim hasítási helyei (az 
enzimek neve a vonal jobb oldalán). Az ábra C részén az EcoRI 
hasítás után a valamennyi hasítóhely megléte esetén várható 
normál és deléciós allélek futási mintázatai láthatók. A hasítóhelyek 
meglétét az ábra B részén pipák jelzik, tehát a legnagyobb 
fragmenten belül van a teljes deléció, aminek becsült mérete 
~8500 bp. 
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3.12 Haplotípus elemzés 

 

 Az azonos mutációt hordozó két család 11 tagjának DNS mintája volt elérhető a 

haplotípus-elemzéshez. 

A vizsgálatot az MSH2 gént tartalmazó 22 Mb hosszúságú genomi régión belül végeztük el. 

Ehhez három, 2 különböző alléllal rendelkező intragénikus SNP-t és 6, az MSH2-n kívül 

elhelyezkedő dinukleotid ismétlődést (hosszpolimorfizmust mutató mikroszatellita markert) 

használtunk fel. 

Vizsgálatunkhoz olyan markereket választottunk, amelyeknél valamennyi korábban vizsgált 

populációban több mint 60%-os heterozigótaságot találtak. A dinukleotid ismétlődések 

kimutatásához használt primereket a The GDB Human Genome Database adatbázisból 

válogattuk, az intragénikus SNP-ket tartalmazó régiókat a mutációkimutatáshoz használt 

primerekkel szaporítottuk fel. (9. Ábra és 2.a és d Melléklet) 

A mintákat ABI 3130 Genetic Analyzer készüléken GeneScan-500 LIZ Size Standard DNS- 

marker hozzáadásával futtattuk le, az allélhosszok meghatározásához a GeneMapper v4.0 

(Applied Biosystems) szoftvert használtuk. Az alléleket nagyság szerint növekvő sorrendben 

számoztuk meg. 

A betegséghez kapcsolható MSH2 haplotípus populációs frekvenciájának becsléséhez 21, 

azonos földrajzi területről származó, az adott mutációt nem hordozó kontroll család 45 

tagjának haplotípusait határoztuk meg. 

 

MSH2

chr2 

chr2  p23.1-p14

9. Ábra: A haplotipizáláshoz használt markerek elhelyezkedése 

Az ábra felső részén a 2. kromoszóma látható, ez alatt levetítve egy 35 Mb hosszú szakasz 
(p23.1-p14), amelyen az egyes markerek helyzetét piros nyílhegyek jelzik. A markerek (balról-
jobbra): Tel-D2S2328-D2S119-D2S391-D2S123-D2S378-D2S2957-Cen. A kromoszómaszakasz 
alatt kinagyítva az MSH2 (sematikus ábra). Ezen a haplotipizálásban használt 3 intragénikus, 
intronikus SNP-t piros csillagok jelzik (ezek sorrendben, 5’-3’ irányban: rs2303426; rs12998837; 
rs3732183).  

* * *

MSH2

chr2 

chr2  p23.1-p14

* * ** * *
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3.13 Mikroszatellita instabilitás vizsgálat 

 

 A mikroszatellita instabilitás vizsgálatát a National Cancer Institute/International 

Collaborative Group on HNPCC által meghatározott referencia marker panellel végeztük, amely 

két mononukleotid (Bat25, Bat26) és három dinukleotid (D2S123, D5S346, D17S250) 

ismétlődés segítségével határozza meg az adott beteg tumorszövet DNS-ében a normál szövet 

DNS-éhez képesti megváltozott markerek számát. A csoport által lefektetett és széles körben 

alkalmazott szabályok szerint akkor lehet magas fokú mikroszatellita instabilitásról beszélni 

(MSI-H), ha 2 vagy több markernél megváltozott az ismétlődések száma (BOLAND és mtsai., 

1998; LAGHI és mtsai., 2008). A vizsgálatokat fluoreszcens primerek segítségével, GeneScan-

500 LIZ Size Standard DNS-hossz marker hozzáadásával, ABI3130 Genetic Analyzer 

készüléken futtattuk le, majd GeneMapper v4.0 szoftverrel értékeltük. 

 
 
3.14 Immunhisztokémiai vizsgálat 

 

 A mutációk jelenlétét előrejelző immunhisztokémiai vizsgálatokat a betegek tumorának  

formalin-fixált, paraffinba ágyazott szövetének 2-3 μm-es metszetén végeztük el, amelyek 

tartalmazták a tumorszövetet és a szomszédos ép nyálkahártyát is. A deparaffinálást követően 

hő közvetítette antigénfeltárást végeztünk a monoklonális antitestekkel való inkubálás előtt 

(MSH2, clone G219-1129 és MLH1, clone 168-15; BD PharMingen) (TANYI és mtsai., 2006).  

Egy adott MMR fehérje hiányát akkor fogadtuk el ténylegesen hiányzónak az adott szövetben, 

ha a tumorsejtekben nem, de a tumorszövetet körülvevő normál mukózában, közeli 

limfocitákban vagy sztrómális fibroblasztokban volt magi festődés. Ezek a vizsgálatok az 

Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Pathologiai Osztályán, dr. Szentirmay Zoltán 

irányítása alatt történtek. 

 
 
3.15 Bioinformatika 

 
A PhD munka elkészítése során a következő adatbázisokat és szoftvereket használtuk: 

 
Genomszekvenciák, markerek és hasítási helyek; proteinszekvenciák és domének 

 Ensembl v.52 [www.ensembl.org] NCBI 36, 2005-Oct; Genebuild 2007-Oct: a vizsgált 

gének genom, cDNS és proteinszekvenciái (HUBBARD és mtsai., 2009) 
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 Entrez (Gene, Protein) [www.ncbi.nih.gov/entrez]: a vizsgált gének genom, cDNS és 

proteinszekvenciái (MAGLOTT és mtsai., 2007) 

 The GDB Human Genome Database [www.gdb.org]: a mikroszatellita instabilitáshoz és 

haplotípus elemzéshez felhasznált markerek primerszekvenciáinak kereséséhez 

 UCSC Genome Browser [genome.ucsc.edu], hg18, 2006-Mar: a vizsgált gének genom, 

cDNS és proteinszekvenciái (KUHN és mtsai., 2009) 

 NEBcutter [tools.neb.com/NEBcutter2/index.php]: restrikciós hasítási helyek kereséséhez 

használuk a nagydeléciók töréspontmeghatározásához szükséges hasítási térképek 

készítésénél (VINCZE és mtsai., 2003) 

 Pfam 23.0 [pfam.sanger.ac.uk]: proteinadatbázis (FINN és mtsai., 2008)  

 

Mutációk/elnevezésük (2009 januári állapot) 

 

 dbSNP [www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP; build 129]: az egynukleotidos polimorfizmu-

sok adatbázisa (WHEELER és mtsai., 2005) 

 Human Gene Mutation Database (HGMD) [www.hgmd.org]: az emberi gének általános 

mutációs adatbázisának előfizetés nélkül elérhető része (STENSON és mtsai., 2003) 

 InSiGHT-LOVD (Leiden Open Variation Database) [www.insight-group.org/mutations; 

2009-01]: az MMR-gének lókuszspecifikus mutációs adatbázisa (PELTOMAKI és VASEN, 

2004) 

 Mismatch Repair Genes Variant Database [www.med.mun.ca/mmrvariants]: az MMR-

gének lókuszspecifikus mutációs adatbázisa (WOODS és mtsai., 2007) 

 Human Genome Variation Society [www.hgvs.org]: lókuszspecifikus mutációs 

adatábzisok gyűjteménye (HORAITIS és COTTON, 2004) 

Mutációs nomenklatúrára vonatkozó ajánlások [www.hgvs.org/mutnomen/]: mind 

DNS, mRNS és protein szintre, igen részletes (DEN DUNNEN és ANTONARAKIS, 

2000, 2001) 

 

Misszensz mutációk funkcionális értékelése (ismeretlen hatású variánsok) 

 

 MMR Gene Unclassified Variants Database [www.mmruv.info]: ismeretlen hatású 

variánsok több szempontú értékelése, irodalmi hivatkozásokkal (OU és mtsai., 2008) 

 Pfam 23.0 [pfam.sanger.ac.uk]: proteinadatbázis (FINN és mtsai., 2008)  
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 SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) [sift.jcvi.org]: előrejelzi egy adott aminosavcsere 

hatását a fehérje funkciójára (szekvencia homológia és az aminosavak fizikai 

paraméterei alapján) (NG és HENIKOFF, 2003) 

 PolyPhen (Polymorphism Phenotyping) [coot.embl.de/PolyPhen]: egy aminosavcsere 

fehérjeszerkezetre és funkcióra gyakorolt lehetséges hatásait jelzi előre fizikai és 

hasonlósági alapon (RAMENSKY és mtsai., 2002) 

 SNPs3D [www.snps3d.org]: hasonló az előző kettőhöz, a hasonlósági számításokhoz 

irodalmi adatokat is felhasznál (YUE és MOULT, 2006) 

 MAPP (Multivariate Analysis of Protein Polymorphisms) [mendel.stanford.edu/SidowLab/ 

downloads/MAPP/index.html]: az aminosavak fizikai és kémiai paramétereit, a fehérje 

szerkezetét, funkcióját és evolúciós konzerváltságát is figyelembe véve lehet egy adott 

aminosavcserét vizsgálni (STONE és SIDOW, 2005). A MAPP-al történő értékeléshez a 

következő programok használata is szükséges: 

ProbCons [probcons.stanford.edu]: a kiválogatott ortológ proteinszekvenciák 

többszörös szekvenciaillesztését készíti el (DO és mtsai., 2005) 

Semphy version 2.0 [compbio.cs.huji.ac.il/semphy]: a ProbCons által készített 

többszörös szekvenciaillesztésből a legoptimálisabb gyökértelen leszármazási 

fát építi fel (Melléklet, M1. Ábra B része) (FRIEDMAN és mtsai., 2002) 

Dendroscope version 1.4 [www-ab.informatik.uni-tuebingen.de/software/dendroscope]: 

Sempy által képzett fa ellenőrzésére és megjelenítésére szolgál (Melléklet, M1. 

Ábra C része) (HUSON és mtsai., 2007) 

JColorGrid [jcolorgrid.ucsf.edu]: a MAPP által képzett számszerű értékekhez – a 

jobb áttekinthetőség érdekében – színeket rendel. (Melléklet, M1. Ábra A 

része) (JOACHIMIAK és mtsai., 2006) 

 
 MAPP-MMR [www.healthaffairs.uci.edu/biochem/faculty/lipkin.html]: az előző analízis 

algoritmusán alapul, annak módosított változata, az ortológ szekvenciákat a 

funkcionális domének szerint illesztette, nem teljes hosszúságú proteineket használ 

(CHAO és mtsai., 2008)   

 
 

Szabályozó elemek analízise 

 
 Alex's Splice Site Score Calculator, [violin.genet.sickkids.on.ca/~ali/splicesitescore/Form.html] 

a vizsgált splice helyek erősségét jellemző pontszám meghatározásához (SHAPIRO és 

SENAPATHY, 1987) 
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 Genomatix Software Suite, [www.genomatix.de/products/index.html]: genomi szekvenciák 

analíziséhez használtuk a következő szoftvermodulokat: 

o MatInspector: transzkripciós faktor kötőhelycsoportok predikciójára 

(CARTHARIUS és mtsai., 2005); 

o SMARTest: a kromoszómák scaffold/matrix kötőhelyeinek azonosítására 

(CHATTOPADHYAY és PAVITHRA, 2007)  

 ESEfinder 3.0, [rulai.cshl.edu/tools/ESE]: az exonic splicing enhancer szekvenciaelemek 

azonosítására (CARTEGNI és mtsai., 2003) 

 ESRsearch, [ast.bioinfo.tau.ac.il]: az exonic splicing enhancer szekvenciaelemek azonosítására 

(FAIRBROTHER és mtsai., 2002) 

 Automated Splice Site Analyses, [https://splice.uwo.ca]: adott splice helyek 

információtartalmának számszerűsítésére (NALLA és ROGAN, 2005) 

 BGDP Splice Site Prediction by Neural Network, [www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html]: 

adott szekvenciában előrejelzi a splice helyek előfordulását (REESE és mtsai., 1997) 

 Splice Site Score Calculation, [rulai.cshl.edu/new_alt_exon_db2/HTML/score.html]: a splice 

helyekhez adott konszenzus alapján pontértéket rendel 

 polyA_DB, [polya.umdnj.edu/polya_db2]: a vizsgálni kívánt gén poliadenilációs helyeinek 

és az azt körülvevő más, a poliadenilációhoz szükséges szekvenciaelemek adatbázisa 

(ZHANG és mtsai., 2005) 

 miRBase, [microrna.sanger.ac.uk]: mikroRNS-ek és kötőhelyeik adatbázisa (GRIFFITHS-

JONES és mtsai., 2006) 

 
 
 
Primertervezés 

 
 Primer3 [frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi]: a primerek tervezésére 

használtuk (ROZEN és SKALETSKY, 2000) 

 RepeatMasker [repeatmasker.org]: nagy kópiaszámú ismétlődő szakaszok felderítéséhez 

(A.F.A. SMIT, R. HUBLEY & P. GREEN RepeatMasker at http://repeatmasker.org) 

 BLAST [blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi]: a primerek adott szekvenciára specifikus 

voltának ellenőrzésére (JOHNSON és mtsai., 2008) 

 UCSC In-Silico PCR [genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr?command=start]: a tervezett primerek 

specifitásának, a tervezett amplikon méretének és specifitásának ellenőrzésére 
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EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁSUK 

 

4.1 A vizsgált családok fenotípusa: a kritériumrendszerek alkalmazása 

 

Az általunk vizsgált 55 családból 32 (58%) teljesítette a csak családtörténetet és klinikai 

adatokat figyelembe vevő, szigorú Amsterdam kritériumokat, a fennmaradó 23 család az ehhez 

képest gyengébb klinikai követelményeket állító, de a tumorok szövettani képét és a 

mikroszatellita instabilitást is figyelembe vevő Bethesda irányvonalaknak felelt meg (1. 

Melléklet).  

A csak a kevésbé szigorú követelményrendszernek megfelelő családok vizsgálatba bevonását az 

indokolta, hogy irodalmi adatok szerint az esetek egy részében az Amsterdam-negatív családok 

hátterében is kimutatható valamely DNS hibajavító gén mutációja (BANNO és mtsai., 2003; 

TOMITA és mtsai., 2004; VASEN, 2007). Ennek okai között szerepel, hogy nagyon kis családoknál 

sokszor nincs lehetőség a halmozódás megfigyelésére; bizonyos családtagok más okokból 

(háború, öngyilkosság, baleset, stb.) bekövetkezett korai halála esetén a betegség megfigyelhető 

gyakorisága (és megjelenési mintázata) torzítja az autoszómális domináns öröklésmenet szerint 

várt képet; valamint sokszor nem áll rendelkezésre megfelelő, ellenőrizhető információ (például 

ha az index személy örökbefogadott, vagy nem tartja a kapcsolatot a rokonsággal, illetve a 

családfa kibővítéséhez szükséges orvosi adatok nem elérhetők/ellenőrizhetetlenek). 
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Mivel a Lynch szindrómába nem csak vastagbélrákos esetek tartoznak, vizsgáltuk a 

családokban előforduló egyéb tumorokat is. Az 55 családban megjelenő 160 vastagbélrákos 

eset mellett 19 endometrium-karcinómát és ugyanennyi gyomorrákot diagnosztizáltak. További 

45 tumor 15 féle szervet érintett, az irodalom szerint a szindrómához nem társuló 

daganatoknak a várhatónál nagyobb gyakoriságát nem tapasztaltuk. (LYNCH és mtsai., 2004, 

MERG és mtsai., 2005b; GEARY és mtsai., 2008) 

Az index személyek életkora a Lynch szindrómához társult tumorok diagnózisakor átlagosan 

39 év volt (11-től 58 éves korig), ami jóval alacsonyabb a vizsgált szervek sporadikus 

tumorainak átlagánál. (DE LA CHAPELLE, 2004). 

A vizsgált személyek és családok fenotípusának összegzését az 3. Táblázat mutatja, az 

Amsterdam kritériumrendszernek megfelelő családfára egy példát az 10. Ábra szemléltet. 

 

 

10. Ábra: A HFC003 család 

családfája I

II

III

IV

V

A család az MLH1 c.187G>A 
(p.Asp63Asn) mutációt hordozza. Az 
ábrán szereplő betűk, számok és 
szimbólumok magyarázata: 
 

 

 

 

 

 

 

 

A családok fenotípusának megállapítása után a genotípus felderítése és ennek a fenotípussal 

való összefüggésének vizsgálata került előtérbe. Ehhez a felhasználható módszerek 

kiválasztására és alkalmazhatóságuk értékelésére volt szükségünk.  

  

Az MLH1 és MSH2 gének szekvenciavariánsainak felderítésére a specifikussága miatt 

legalkalmasabbnak tartott módszer a közvetlen DNS-szekvenálás. Ennek költsége azonban – 

mivel a két gén kódoló régiója összesen 30-40 PCR amplikonnal fedhető le – indokolatlanul 

nagy lenne, ezért a vizsgálatra kiválasztott betegek esetében szükségesnek látszott a kis 

szekvenciaváltozások kimutatására megfelelő, gélelektroforézisen alapuló előszűrő módszerek  
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alkalmazása. Emellett az utóbbi években megjelent tanulmányok rávilágítottak arra, hogy a 

Lynch szindrómás betegek populációnként eltérő százalékában (USA: 14%; BAUDHUIN és 

mtsai., 2005; Finnország 27%; GYLLING és mtsai., 2009) felfedhetők az ún. nagy genomi 

átrendeződések (több exont érintő deléciók és inszerciók), amelyek jelenléte ugyan nem 

fedhető fel a fenti módon, de gyorsan és megbízhatóan kimutathatók az MLPA módszerrel. 

Mindezen előszűrő módszerek alkalmazása után következhet csak az eltérő elektroforetikus 

képpel rendelkező génszakaszok szekvenálása és értékelése. Az előbbiekből következően a 

szűrések kezdeti szakaszában a következő logikát követtük (11. Ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynch szindróma gyanúja 
(Amsterdam, Bethesda +)
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11. Ábra: A Lynch szindrómás családok vizsgálatának menete 

CRC: vastagbélrák; EC: endometriumrák; ⊕: pozitív; ∅: negatív.  
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ANTONARAKIS, 2000, 2001; www.hgvs.org/mutnomen/), a nevezéktan a következő 

referenciaszekvencia verziókon alapul:   

MLH1 mRNS: NM_000249.2, Mlh1 protein: NP_000240.1;  

MSH2 mRNS: NM_000251.1, Msh2 protein: NP_000242.1. 

 

 
4.2 A vizsgált családok genotípusa I: előszűrő módszerek 

 
A Lynch szindrómás betegek esetében az előszűrésre több megoldás is lehetséges. Erre 

bevezető vizsgálataink során az Osztályon már bevált megközelítést alkalmaztuk, melynek 

során az MLH1 és MSH2 gének minden kódoló exonját és az azokat határoló intronrégiókat 

lefedő amplikonokat kétféle konformációérzékeny gélelektroforézisen alapuló módszerrel 

vizsgáltuk. Mindkét esetben olyan módszerbeállítást céloztunk meg, amellyel a vizsgálati idő és 

költség egyaránt jelentősen csökkenthetővé válik: ezt azzal sikerült elérnünk, hogy az egyes 

futtatásokban az egymástól eltérő amplikonméretek alapján csoportokat állítottunk össze 

(multiplex HDA és SSCP analízis); az egyes csoportok átlagosan 4 fragmentet tartalmaztak. 

Mind a HDA, mind az SSCP gélekre láthatunk egy-egy példát a 12. Ábrán. 

 

 

 

12. Ábra: Példák a HDA és SSCP exon-

csoportokra 

A futtatott exonokat az egyes képek mellett 
tüntettük fel. Mindkét csoport futási képén 
balról jobbra az egyes sávok egy-egy vizsgált 
mintához tartoznak. A piros négyszögek a 
normáltól eltérő futási mintázatokat jelölik. 
 

 

A kétféle módszer párhuzamos 

használatát az indokolta, hogy mind az 

irodalmi adatok, mind pedig az Osztályon 

folyó korábbi munkák tapasztalatai alapján 

(RAMUS és mtsai., 1997b; CSOKAY és mtsai., 

1999a; 1999b; PAPP és mtsai., 1999; VAN 

DER LOOIJ és mtsai., 2000a) kijelenthető, 

hogy egyik módszer hatékonysága sem éri el a 100%-ot, viszont a két módszer együttes 
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alkalmazásával – amennyiben a speciális összetételű MDE-gélmátrixot használjuk – elérhető az 

előszűrési megközelítésektől megkövetelhető, 95%-ot meghaladó érzékenység.  

 

E vizsgálatokat követően csak azokat az amplikonokat szükséges szekvenálni, amelyekben a 

minták többségétől eltérő futási mintázat fedezhető fel. 

 

 

4.3 A vizsgált családok genotípusa II: Nagy genomi rendellenességek  

 

 A multiplex HDA/SSCP és az ebből következő variáns amplikonok szekvenálásának 

módszere a pontmutációk, valamint a kisebb deléciók és inszerciók kimutatására bizonyítottan 

alkalmas – "vak" azonban azokra a megváltozásokra, amelyek a genom nagyobb (azaz a PCR-

amplikonnál hosszabb) részét érintik. Az ilyen szekvenciavariánsok jelenlétét és jelentőségét az 

utóbbi években kezdjük felismerni, úgy a Lynch szindróma hátterében álló gének, mint más 

szindrómák hajlamosító génjei esetében is (GILLE és mtsai., 2002; HOGERVORST és mtsai., 2003; 

OLIVEIRA és mtsai., 2009). Kimutatásukra többféle megközelítés ismert, így például Southern 

hibridizáció (VAN DER LOOIJ és mtsai., 2000a), rövid fluoreszcens fragmentek multiplex 

kvantitatív PCR-e (CHARBONNIER és mtsai., 2000), vagy az MLPA (SCHOUTEN és mtsai., 2002; 

BUNYAN és mtsai., 2004), – ezek közül a pontosság, költség, munkaigény és az egyidőben 

vizsgálható mintaszám szempontjainak áttekintése után az MLPA (többszörös, ligációval 

kapcsolt próbaamplifikáció) alkalmazása mellett döntöttünk. 

 

Az MLPA előnye, hogy (a) ezzel az eljárással az MLH1 és MSH2 gének minden exonja egy 

reakcióban vizsgálható, és ez akár nagyobb mintaszámnál is mindössze két-három napot vesz 

igénybe; (b) mivel az egyes próbák hibridizációs helye pontosan ismert, a genomi változás 

exonokat érintő része pontosan behatárolható; (c) a próbák hibridizációs körülményei annyira 

pontosan beállítottak, hogy a próbarészek ligációs helyétől néhány nukleotidnyira található, egy 

bázist érintő szekvenciavariánsok is kimutathatók vele. A módszer ez utóbbi jellegzetességére 

jó példát szolgáltat, hogy több esetben felmerült az MLH1 utolsó, 19. exonja deléciójának 

gyanúja, ami – mint az az ellenőrző szekvenálás során kiderült – két különböző, egy-egy 

nukleotidot érintő variáns jelenlétének volt köszönhető. Ez a két szekvenciavariáns egy 

későbbi fejezetben kerül ismertetésre.  (SCHOUTEN és mtsai., 2002; TAYLOR és mtsai., 2004; 

KOZLOWSKI és mtsai., 2008) 
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Az MLH1 és MSH2 génben kimutatott valamennyi nagy genomi változás új, eddig csak 

Magyarországon előforduló mutáció, főbb jellemzőiket az 5. Táblázat foglalja össze.   

 

 

5. Táblázat: Az MLH1-ben és MSH2-ben talált nagy genomi változások jellemzői 

Gén 
Érintett 

exon(ok)
Mutáció 
típusa 

Mutáció elnevezése 
cDNS szinten 

5’/3’ töréspontok 
közötti homológia1

MSI/ 
IHC2

MSH2 1-2 deléció c.ATG-2636_367-294del9244 AluSp/AluSg; 4 bp +/+ 
MSH2  3-7 deléció c.367-560_1277-3658del32356 AluSc/AluSg; 9 bp +/+ 
MSH2 15 inszerció c.2620_2621insGdup114 nem Alu kapcsolt +/+ 
MLH1 18-19 deléció c.2078_2172del1563 nem Alu kapcsolt +/+ 

1: az ismétlődő elemeket a RepeatMasker adatbázis segítségével azonosítottuk 
2: a mikroszatellita instabilitás és az immunhisztokémiai vizsgálatok eredményei, a + jelek magas fokú 
mikroszatellita instabilitást valamint a mutáns gén fehérjéjének tumorszövetbeni hiányát (ezáltal a 
mutáció jelenlétét) indikálják 
 

 

Mint a táblázatban látható, a deléciók/inszerció kialakulásának hátterében többféle 

mechanizmus is állhat.  

Az egyik, MSH2 gén delécióinak esetében igen gyakran megfigyelt jelenség a két nem azonos, 

de hosszú homológ régiókat tartalmazó, a humán genom nagyjából 12,5%-át kitevő, SINE 

(rövid köztes nukleotid elemek - Short Interspersed Nucleotide Element) családba tartozó Alu 

ismétlődések (a SINE család nagy része valamilyen Alu, a humán genom ~10,7%-át teszik ki), 

homológ rekombinációja. Valamennyi Alu hossza 300 bp körüli és a ~20 Alu alcsalád 

valamennyi tagja az evolúció során viszonylag későn alakult ki, csak a főemlősök genomjában 

találhatók meg. (KRAMEROV és VASSETZKY, 2005) Az ilyen rekombinációs események mindig két, 

azonos orientációban előforduló Alu elemet érintenek. Az MLH1 gén delécióinál ritkábbak az 

ilyen típusú rekombinációs események (LI és mtsai., 2006). 

A nem-Alu kapcsolt rekombinációk többfélék is lehetnek. Előfordulhat néhány nukleotid 

homológiáján alapuló, akár teljesen szekvenciafüggetlen, vagy rövid inszercióhoz kapcsolódó 

rekombináció is, sőt esetenként nagy távolságra fekvő, független elemek is szerepet játszhatnak 

a folyamatban (ABEYSINGHE és mtsai., 2003; VAN DER KLIFT és mtsai., 2005).  

 

Az MSH2-t érintő, az 1. és 2. exon kiesésével járó nagy genomi deléció fenti módszert követő 

karakterizálását megnehezítette az, hogy az 5' irányú töréspont a génen kívül helyezkedik el, 

attól akár igen távol is lehet (DI FIORE és mtsai., 2004). Több olyan eset is leírásra került, ahol a 

deléció magában foglalta az MSH2-től 5' irányban ~15 kb távolságra elhelyezkedő, és a 

 43



daganatos fenotípussal szintén kapcsolatba hozható TACSTD1 gén (5. Ábra) kódoló régióját 

is (SOLMI és mtsai., 2004; CHARBONNIER és mtsai., 2005; XIE és mtsai., 2005). Az általunk leírt, 1. 

és 2. exont érintő és 5’ irányban az első exonon túlnyúló deléció 5’ töréspontja nem éri el ezt a 

gént, az MSH2 transzlációs starthelyén 2636 bp-al nyúlik túl 5’ irányban. Teljes hosszúsága 

9244 bp, a 3’ töréspont a gén 3. exonja előtti 294. bp-nál található. A kiesett DNS szakasz két 

végpontja között 4 bp hosszú homológ régió található, amelyet 5’ irányból egy AluSp, 3’ 

irányból egy AluSg ismétlődő elem határol. Ebben az esetben a promóter régió és az első két 

exon hiánya a deléciós allél teljes inaktivációját valószínűsíti, így nem várható sem az adott 

MSH2 allél transzkripciója, sem transzlációja. Mivel semmilyen kódoló polimorfizmus (sem 

más szekvenciavariáns) nem volt kimutatható ezen család tagjainak MSH2 genomi DNS-én, az 

RNS vizsgálat esetében nem várhattunk értékelhető eredményt, azonban az ezt a mutációt 

hordozó család két tagjának tumormintáin elvégzett IHC vizsgálat igazolta az Msh2 fehérje 

hiányát a tumorszövetben és a funkciókiesést az MSI vizsgálattal is igazoltunk (mindkét 

vizsgált családtag esetében megfigyelhető az MSI-H molekuláris fenotípus). Ezen 

szempontokat figyelembe véve kijelenthetjük, hogy ez a deléció volt ezen (Amsterdam I 

kritériumoknak megfelelő) család esetében a Lynch szindróma kialakulása felé vezető első 

lépés, tehát patogén mutációként kezelhető. 

 

Az MSH2 gén nagyobb belső szakaszát (cDNS-szinten a 3.-tól a 7. exonig terjedő részt) érintő 

deléció töréspontjait is sikerült meghatároznunk. Az MLPA képből következően már korábban 

tudtuk, hogy legkevesebb 20 kb (csak a 3. exontól a 7. exonig), de maximum 37 kb (a 2. és a 7. 

intron is kiesett) nagyságú genomi szakasz kiesésével kell számolnunk. Előzetes XL PCR 

vizsgálataink, amelyeket az MSH2 gén 2. exonjára tervezett szensz és a gén 8. exonjára 

tervezett antiszensz primerekkel végeztünk, egy mindössze ~6 kb hosszúságú terméket 

eredményeztek. Ezek a kísérleteink tehát arra mutattak, hogy itt az MSH2 gén 2. intronjának 

elejétől a 8. intronjának végéig terjedő, nagyjából 31 kb hosszúságú része veszett el. (13. Ábra)  

 

A kiesett DNS szakasz pontos mérete végül 32356 bp-nak adódott, és hasonlóan az előző 

esetben látottakhoz, a deléció egy 5’ AluSc és 3’ AluSg 9 bp hosszú homológ régióján belüli 

rekombinációval következhetett be. További vizsgálat igazolta a deléciós exonok hiányát a 

mutáns allélról átíródó mRNS-ben, ami a leolvasási keret eltolódását okozza, 12 aminosavval 

később egy stop kodont eredményezve. A deléció patogén mutáció voltát ebben az esetben is 

igazolta az immunhisztokémiai (Msh2 fehérje hiánya) és mikroszatellita instabilitás vizsgálata 

(ezen Amsterdam I kritériumoknak megfelelő család esetében az index személy 
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tumorszövetének vizsgálata során az 5 vizsgált markerből 3 instabilnak bizonyult, így ezen 

beteg vizsgált tumorszövete is MSI-H kategóriába sorolható).  

 

 

13. Ábra: Az MSH2 gén 3. 

exonjától a 7. exonig terjedő 

nagy deléció értékelése 
Az ábra A részén az MSH2 3. és 7. 
exonja közötti nagy deléció MLPA 
képének részlete látható. Számozva 
az MSH2 exonjai, pirossal a deléció 
által érintett exonok. Az ábra B 
részén Expand Long enzimmel és 
a hozzá tartozó 3 féle pufferrel 
készült amplikonok. Az 1. puffer 
nem volt megfelelő a reakcióhoz, 
ezért üres az annak megfelelő sáv. 
A 2. és a 3. puffer értékelhető 
eredményt produkált, ezekkel egy 
~6 kb hosszúságú terméket 
kaptunk. Így a deléció nagysága 
~31 kb-t tesz ki. M: 
molekulatömeg-marker, rajta 
nyilakkal jelölve az értelmezéshez 
szükséges hosszok. (4000 bp (kék), 
6000 bp (piros), 8000 bp (fekete)).  
A C ábrarészen a deléció töréspont 
szekvenciájának elektroforetogram-
ja (lila függőleges vonal jelzi a 
töréspont helyét), a D részen felül 
az 5’ AluSp szekvencia, alul a 3’ 

AluSg szekvencia. A fekete szekvenciák kombinálódásából jön ki az ezek között lila betűkkel jelzett, 
deléciós minta szekvenciája. Az egyező bázisokat rövid, fekete, függőleges vonalak jelölik. Az E 
panelen a 2. exonban elhelyezkedő szensz és a 8. exonban elhelyezkedő antiszensz primerekkel a 
deléciós (Δ) és egy negatív kontroll (–) mintáról készült cDNS-ek futtatása. (M: molekulatömeg-marker, 
fekete nyíl: a teljes hosszúságú allélról képződő PCR termék; piros nyíl: a deléciós allélról képződő PCR 
termék; kék nyíl: valószínűleg a kettő heteroduplexe) Az F panelen a két minta szekvenálási elektro-
foretogramjának egy része látható (az ezeken áthúzódó függőleges lila vonal az exonhatárokat jelzi). 
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Az egyetlen, nagyobb szakaszt magába foglaló duplikáció az MSH2 gén 15. exonjának egy 

részét érintette (14/A Ábra), amit egy, a Bethesda irányvonalak 4 követelményének is 

megfelelő családban mutattunk ki. 

Ennek a változásnak a karakterizálásához nem volt szükség XL PCR-re, mivel az ellenőrző 

szekvenáláshoz szükséges hagyományos PCR-t követő agaróz gélelektroforézis során a gélen 

egy, a vártnál hosszabb termék jelenlétére utaló csík volt megfigyelhető, amit MDE gélen 

futtatás és kivágás után újraamplifikáltuk, majd szekvenáltuk (14/B és C Ábra).  

 

 

14. Ábra: Az MSH2 15. exonját érintő 

duplikáció értékelése 
Az ábra A részén az MSH2 15. exonját érintő 
duplikáció MLPA képének részlete látható. A B 
részen egy agaróz gélelektroforézis képe látható, 
az 1. sávban egy normál kontrolltól származó 
mintával, a 2. sávban a duplikációt hordozó 
személy mintájával, a 3. sávban a hordozó 
poliakrilamid gélen megfuttatott, kivágott és 
újraamplifikált, a normálnál ~100 bp-al 
hosszabb mintájával. (M: molekulatömeg-
marker) Az ábra C részén a „felső” csík 
szekvenálásával kapott kromatogram látható, a 
piros nyíl a töréspontot és az utána következő 
szekvenciát jelöli. A szekvenálásból következik az ábra D része, ahol a 15. exon sematikus ábrája látszik, 
a szürke téglalapok a 14. és a 15. intront jelölik, a világosabb zöld szín a 15. exon 5’, duplikációval nem 
érintett részét, a két egyszínű sárga téglalap a duplikálódott részt (közöttük egy G inszerciójával, a 
beszúrt rész pirossal keretezve), a sötétebb zöld téglalap pedig az exon duplikációval szintén nem 
érintett, 3’ végét szemlélteti. Piros csillag: az MSH2 gén 15. exonjára tervezett MLPA próba 
hibridizációs helye. 
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A felfedett változás egy G nukleotid inszercióját követő 114 bázispáros duplikációnak 

bizonyult (c.2620_2621insGdup114; 14. Ábra C és D része). Ebben az esetben az Alu 

ismétlődő elemek nem játszottak szerepet a duplikáció kialakításában. A szekvenciaváltozás 

hatására új leolvasási keret kezdődik, amely 3 aminosavval később stop kodont eredményez. 

Az így megrövidült mRNS ezután valószínűleg lebomlik az ún. stop kodon-irányított mRNS 

degradáció (nonsense-mediated mRNA decay, NMD) során, amelynek szabálya szerint a valamilyen 

mutációval képződött stop kodon hatására, ha ez a splicing során keletkezett utolsó exon-exon 

határtól 5’ irányban 55 bázisnál távolabb található, az mRNS lebomlik. Ha a stop kodon ennél 
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közelebb van az utolsó exon-exon határhoz, az mRNS stabil maradhat, így arról a csonkolt 

fehérje képződhet (MAQUAT, 2004). Az IHC (hiányzó Msh2 fehérje a tumorban) és MSI (magas 

fokú instabilitás) eredmények ebben az esetben is alátámasztották az inszerció patogén 

mutációként való besorolását.  

 

A nagy genomi változások közül csupán egy érintette az MLH1 gént: ez a 18. exon és a 19. 

exon egy részének kiesésével járó deléció volt. Töréspontjait XL PCR segítségével határoztuk 

meg, amelynek során azt láttuk, hogy a normál termék (1848 bp) mellett a hordozóban 

megjelent deléciós termék hossza mindössze néhány száz nukleotid. Mivel a rutinszerűen 

alkalmazott Taq polimeráz enzimünkről tudtuk, hogy az a reakciókörülmények módosítása 

nélkül nem képes az 1000 bázis feletti termékek amplifikálására, ezért a következő PCR során 

nem volt szükség poliakrilamid gélen való futtatásra és a rövidebb, ismeretlen termék gélből 

való izolálására, hanem az ezzel az enzimmel szelektíven amplifikálható volt. (15. Ábra) 

Nukleotidszinten a változás c.2078_2172del1563, amely elnevezés összevontan értelmezendő, 

mivel a genomból esik ki 1563 nukleotid, ami az MLH1 kódoló régiójának a 2078. 

nukleotidjától a 2172. nukleotidjáig terjed, így mRNS szinten 95 bázispár kiesésével 

számolhatunk.  

 

 

15. Ábra: Az MLH1 gén 18. és 19. exonját érintő nagy 

deléciójának agaróz gélelektroforézises képe 
A kép bal oldalán a Roche Expand Long polimeráz keverékkel, 
a jobb oldalán a CrossTaq enzimmel készült PCR termékek. Az 
1. sávok egy kontroll mintából, a 2. sávok a 18. és a 19. exon 
delécióját hordozó betegből származnak. Az Expand Long 
enzimkeverékkel készült mintákban megjelent a normál, 2 kb 
körüli sáv (a kép baloldalán fekete nyíllal jelölve), a 18.-19. exon 
delécióját hordozó személyben e mellett egy ~340 bp-os termék 
is. CrossTaq enzimmel csak ezt a kisebb terméket lehetett 
sokszorozni, ami lehetővé tette a mintából az azonnali 

szekvenálást (a kép jobb oldalán piros nyíllal jelölve, a kép másik oldalán látható, ugyanekkora méretű 
termék is ez). M: molekulatömeg-marker, ennek jobb oldalán a világoskék és sötétkék nyilak: 300 bp és 
400 bp-os markercsík. 

M1 2 1 2

*

* :Az Expand Long enzimkeverékkel a kérdéses mintában a fő termék felett látható elmosódott 
sávok a két allélról képződött PCR termékek heteroduplexei lehetnek. 
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Ez a deléció a leolvasási keret eltolódását okozza és valószínűleg a vad típusúnál rövidebb 

fehérje képződésével jár, mivel a mutáns allélről keletkező 8. triplet új stop kodont 

eredményez. A deléció az MLH1 gén Mlh3/Pms2/Pms1 kötésért felelős domént kódoló 

részben helyezkedik el, azt rövidíti le, jelentősége talán a többi géntermékkel való interakció 

gyengítésében van. Amellett, hogy egy az Amsterdam I kritériumoknak megfelelő családban 

találtuk meg, az IHC vizsgálat igazolta az Mlh1 fehérje tumorszövetbeni hiányát, és magas fokú 

mikroszatellita instabilitást is megfigyelhettünk, amely feltételek együttesen alátámasztják a 

deléció patogén mutációként való besorolását. 

 

Az MLPA vizsgálatok eredményeinek összegzéseként elmondható, hogy mind a négy 

kimutatott genomi változás a patogén mutációk közé sorolható, így ezen családok további 

genetikai szűrése a Lynch szindróma okának felderítésére nem szükséges, viszont ezekben az 

esetekben a pontenciálisan hordozó, de még nem beteg családtagok tünetmegjelenés előtti 

szűrése javasolt.  

 

Az 55 család 7%-ban mutattunk ki nagy genomi eltérést, amely gyakoriság a nemzetközi 

irodalmi adatokkal összevethető (BAUDHUIN és mtsai., 2005, VAN DER KLIFT és mtsai., 2005, 

CHARBONNIER és mtsai., 2005). Ugyanez mondható el a deléciók töréspontjainak géntől függő, 

ismétlődő elemekhez kötődő eltéréséről. (VAN DER KLIFT és mtasi., 2005; LI és mtsai., 2006)  

 

 

4.4 A vizsgált családok genotípusa III: Pontmutációk 

 

Amint arra már korábban utaltunk, az egyes gének szekvenciavariánsainak felderítésére 

legalkalmasabbnak talált módszer a teljes kódoló régió közvetlen DNS szekvenálása. Mivel ez 

ebben az esetben sem pénzbeli, sem időbeli takarékossági megfontolásból nem volt 

megvalósítható, ezért csak a bármely mutációs előszűrő módszer egyikével pozitívnak talált 

mintákban jelen lévő variáns(ok) esetében alkalmaztuk a PCR-amplikonok direkt DNS-

szekvenálását. 

 

Ezen vizsgálatok során feltárt szekvenciavariánsok géneken belüli helyzete, mérete és az 

aminosavszekvenciára gyakorolt hatás szerinti megoszlását az 16. Ábra szemlélteti. 
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16. Ábra: A pontmutációk megoszlása a géneken 

belüli pozíció, méret és várható hatás alapján  
     misszensz és csendes mutációk (33%) 
     promóter és 3’ UTR variánsok (12%) 
     intronikus variánsok (25%) 
     néhány nukleotidos deléciók és inszerciók (18%) 
     nonszensz mutációk (12%) 
 

 

Az idő előtti stop-kodon létrejöttével járó, a splice helyeket érintő, illetve egész exonok kiesését 

okozó mutációk inaktiváló hatása egyértelműnek tűnik: az érintett allélról csakis csonkolt, vagy 

hiányos fehérje képződhet, amennyiben az mRNS egyáltalán eljut a transzláció fázisáig (BAKER 

és PARKER, 2004), hiszen a legtöbb ilyen típusú mutáció esetében felmerül az NMD-vel történő 

lebomlás lehetősége. Az újonnan kimutatott variánsok egyedi értékelése azonban 

semmiképpen nem kerülhető ki, ugyanis erről az általánosnak vélt szabályról a közelmúltban 

megállapították, hogy nem mindig működik a vártnak megfelelően (ANCZUKOW és mtsai., 2008). 

Azt, hogy a fenti csoport által kimutatott, vad típushoz képesti csökkent mutáns mRNS arányt 

ténylegesen az NMD (tehát aktív folyamat) vagy az mRNS egyéb okból kialakult instabilitása 

(passzív folyamat) okozta, nem tudjuk, mindenesetre a csökkent mennyiségű mRNS 

molekulákról a fehérje képződésére, avagy nem képződésére nem adható általános szabály. 

(CONTI és IZAURRALDE, 2005) 

 

Egy másik, a nonszensz (valamint a misszensz és a csendes) mutációknál felvetődő lehetőség, 

hogy az adott mutáció egy létező pozitív hatású szabályozó elemet (exonic splicing enhancer – 

ESE) inaktiválva vagy egy negatív hatású szabályozó elemet (exonic splicing silencer – ESS) 

létrehozva az adott exon kiesését indukálja. Ezek a szekvenciaelemek az ún. szerin/arginin 

gazdag (SR – serine/arginine rich) proteinek kötőhelyei, amelyek szerkezetileg igen hasonló és 

erősen konzervált splicing faktorok (két RNS felismerő motívumot és egy jellegzetes szerin-

arginin dipeptidekben gazdag C-terminális domént tartalmaznak). Az ESE elemekhez 

kapcsolódó SR proteinek jelölik ki az exonokat a splicing-ban részt vevő fehérjék toborzásával, 

vagy a közeli ESS elemekhez kapcsolódó fehérjék kiszorításával. (CARTEGNI és mtsai., 2002) 

Amennyiben egy ESE (és ezzel az SR protein bekötésének lehetősége) a mutációval elvész a 

szekvenciából (vagy egy ESS keletkezik), az NMD-t egy exon kihagyásával kikerüli a mutáns 

allél, ami azonos fázisú intronok esetében egy rövidebb, néhány funkciójában nem teljes 

értékű, de működőképes fehérjét eredményezhet. Ezzel ellentétben, ha külön fázisban voltak 
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az intronok, a leolvasási keret eltolódása és újabb korai stop kodon képződése az eredmény, 

ami ismét felveti az NMD lehetőségét.  

 

Ezek mellett még további lehetséges mechanizmusok is felmerülnek a nonszensz mutációk 

kikerülésére (pl. a mutáció hatással van egy helyi másodlagos szerkezetre, aminek hiánya 

okozza az exon kiesését), amelyek jelenléte minden mutáció esetén kísérletes bizonyítást 

igényel.  (ANCZUKOW és mtsai., 2008) 

 

A továbbiakban az egyes molekuláris típusokba tartozó mutációk összegzéseit az 6.-9. 

Táblázatok mutatják be, ezt követően ezek részletes értékelése olvasható.   

 

 

6. Táblázat: Az MLH1 és MSH2 génekben előforduló nonszensz mutációk Magyarországon 

1: A mutáció feltételezett hatása (koszegregáció/MSI/IHC/RNS vizsgálat/bioinformatikai analízis 
alapján). PM: patogén mutáció; vastagított betű: elsőként általunk leírt mutáció 

Mutáció elnevezése ESE/ESS predikció2
Gén Exon Hatás1

cDNS szinten fehérjeszinten ESEfinder 3.0 ESRsearch 
MLH1 16 PM  c.1875T>G p.Tyr625X + SRp40 + 

 19 PM  c.2141G>A p.Trp714X + SC35 +/– 
MSH2 7 PM  c.1264G>T p.Glu422X – SF2/ASF – 

 12 PM  c.1861C>T p.Arg621X – SRp55 +/– 
 13 PM  c.2131C>T p.Arg711X +/–  n.v. 

2: ESE predikció: az elemzéshez használt szoftverek neve és az analízis eredményei: n.v.: nincs változás 
a normál szekvenciához képest; +: új motívum keletkezett, típusa; –: elveszett motívum, típusa; +/–: el 
is tűnt és keletkezett is új motívum 
 

 

A c.1875T>G (p.Tyr625X) nonszensz mutáció az MLH1 gén 16. exonjában található. Mivel 

korai stop kodont okoz, felvetettük, hogy az átíródó mRNS az NMD szabályainak megfelelően 

lebomlik. Alternatív megoldásként ESE elemzést végeztünk, aminek eredményeként a mutáns 

szekvencia a normálhoz képest megváltozott ESE/ESS mintázatot mutatott mindkét esetben. 

(6. Táblázat) A keresés eredménye egyik szoftverrel egy ESE, a másikkal egy ESS létrejöttét 

jósolja, így ebben az esetben továbbra is az RNS lebomlását gondoltuk valószínűbbnek. Ezt az 

RNS vizsgálat igazolta, a mutáns allél expressziójának a normálhoz képesti aránya a cDNS-en a 

DNS-hez képest nagyjából 20%-nak adódott (17. Ábra).  
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17. Ábra: Allélarány-változás az MLH1 c.1875T>G 

nonszensz mutáció esetében DNS cDNS

= 0,276G

A vad típusú (T) és a mutáció hatására kialakult allél 
(G) arányának változását az ábrán nyilak jelölik, (piros 
nyíl: mutáns bázis, kék nyíl: eredeti bázis); a bázisok 
egymáshoz viszonyított arányai az ábrán a 
kromatogramok alatt olvashatók. A cDNS-en és a 
DNS-en kiszámított allélarányokat egymással elosztva 
megkapjuk ezek relatív arányát (itt: 0,2), ami a mutáns 
allél expressziójának a cDNS-en a DNS-hez képesti 
20%-ra csökkenését jelenti. 

 

 

Egy Amsterdam II-es család három (egyikük a vizsgálat idején egészséges volt) tagjában 

mutattuk ki, nálunk fordult elő elsőként. Az immunhisztokémiai vizsgálat is igazolta az Mlh1 

fehérje hiányát a tumorszövetben, valamint a mikroszatellita instabilitás is kimutatható volt, így 

a szekvenciaváltozás patogén mutáció volta ebben az esetben egyértelmű.  

 

Az MLH1 c.2141G>A (p.Trp714X) nonszensz mutációt világszerte többször is leírták, 

(FROGGATT és mtsai., 1996; HUTTER és mtsai., 1996; 1998; SHENG és mtsai., 2006). Az adatbázis 

alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy valamennyiben DNS szinten ugyanerről a 

mutációról van-e szó, vagy az egy bázissal ezutániról (c.2142G>A), mivel mindkettő azonnali 

stop kodont eredményez. HUTTER és munkatársai eredetileg (1996) egy igen kiterjedt Lynch 

szindrómás (Amsterdam I kritériumoknak megfelelő) dél-svájci családban írták le, ahol 

legalább 9 generációra visszamenőleg voltak megfelelő leszármazási adataik. Mi egy 

Amsterdam II kritériumoknak megfelelő család olyan tagjában mutattuk ki, akinél mind 

endometrium, mind vastagbélrák kialakult, igen fiatalon. Mivel a mutáció az MLH1 gén 19., 

azaz utolsó exonjában helyezkedik el, a génről képződő mRNS-ről valószínűleg a normálisnál 

rövidebb fehérje képződik. Ennek funkciója vélhetően a normál fehérjéhez képest lecsökkent 

lesz, mivel a mutáció az MLH1 gén Mlh3/Pms2/Pms1 kötést végző doménjét kódoló 

génszakaszban található meg. Ebben az esetben is mindkét szoftver jelezte új ESE elemek 

keletkezését (az egyik ezek eltűnését is), így a variáns megítélésénél ezek lehetséges szerepét is 

figyelembe kell vennünk. 

Egy japán csoport funkcionális vizsgálatot is végzett több, e régiót érintő MLH1 mutáción, 

amelynek során irányított mutagenezissel e mutáció (p.Trp714X) modelljét is elkészítették, és a 

vizsgálataik során arra az eredményre jutottak, hogy ez, és a többi C-terminálist érintő 

T = 0,056G
T

DNS cDNS

= 0,276G
T = 0,276G = 0,056G
T
G
T T = 0,056G

T
G
T
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nonszensz és leolvasási keret eltolódását okozó mutáció is jelentős funkciókiesést eredményez 

(KONDO és mtsai., 2003). Összegezve a saját tapasztalatainkat és a funkcionális vizsgálati 

eredményeket a variánst patogén mutációként kezeljük. 

 

Az MSH2 7. exonjában felfedett c.1264G>T (p.Glu422X) mutáció (amit egy Amsterdam II 

kritériumoknak megfelelő családban mutattunk ki) eddig egyszer fordul elő az irodalomban: 

Magyarországon, egy az általunk vizsgálttal nem azonos családban mutatta ki egy másik  

csoport (TANYI és mtsai., 2006), akik elvégezték mind az immunhisztokémiai, mind a 

mikroszatellita instabilitási vizsgálatokat, és mindkettő esetében a mutáció patogenitására utaló 

jeleket találtak. Esetükben a vizsgált család több tagja is hordozta a mutációt. Mi a család más 

tagjait mindeddig nem tudtuk bevonni a vizsgálatba, de a rendelkezésünkre álló mikroszatellita 

instabilitási és immunhisztokémiai adatok alapján a mutáció patogén volta igazoltnak látszik. 

Érdekesség, hogy ez az MSH2 gén esetében az első visszatérő patogén mutáció 

Magyarországon. Mivel mindeddig nem fordult elő ilyen ebben a populációban, sőt ez a 

mutáció egyetlen másik populációban sem fordult elő, nem kizárt ezen két mutáció azonos 

őstől származása. Ennek igazolására a két család MSH2 gént is magában foglaló haplotípus-

elemzésre lenne szükség. Mivel a nonszensz mutációk egy része nem az NMD mechanizmusán 

keresztül, hanem a korai stop kodont tartalmazó exon kihagyásán keresztül hat, és a 

bioinformatikai analízis itt is mindkét szoftverrel egy/több ESE elem eltűnését jelzi elő, (erre 

mutat példát a 18. Ábra) így az exon kiesése nem volt kizárható. Az RNS vizsgálat ebben az 

esetben az exonkiesést nem, de a mutáns allél expressziójának a cDNS-en a DNS-hez képesti 

~30%-ra csökkenését igazolta (így vagy az NMD-vel, vagy az allél passzív lebomlásával kell 

számolnunk), ami szintén megerősíti a mutáció patogén voltát.  

 

 

GTTATACAGGCTCTGGAAAAACATGAAG
GTTATACAGGCTCTG

18. Ábra: Az MSH2 c.1264G>T mutáció 

ESE-predikciója  TAAAAACATGAAG
(ESEfinder 3.0 eredménye, módosítva) A 
normál szekvenciában 2 ESE található: egy 
SRp40 (zölddel jelölve) és egy SF2/ASF 
(sárgával jelölve) felismerő hely. A mutáns 
szekvenciában az SRp40 felismerő hely 
megmaradt, az SF2/ASF motívuma eltűnt. 
 

 

 

mutáns:
normál:

normál mutáns

GTTATACAGGCTCTGGAAAAACATGAAG
GTTATACAGGCTCTG AAAACATGAAGTAmutáns:

normál:

normál mutáns
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Az MSH2 12. exonjában jelenlevő c.1861C>T (p.Arg621X) nonszensz mutáció világszerte 

igen gyakori. Az InSiGHT adatbázisában 13 bejegyzésben szerepel, rajtunk kívül az USA-ban 

(francia eredettel), valamint Nyugat- és Közép-Európában is leírták (WEBER és mtsai., 1997; 

ZAVODNA és mtsai., 2006), többen a mikroszatellita instabilitást és az Msh2 protein 

tumorszövetbeni hiányát is igazolva – ezekre a vizsgálatokra hagyatkozva mi is patogén 

mutációként kezeljük (YAMAMOTO és mtsai., 1998; NIESSEN és mtsai., 2006; OVERBEEK és mtsai., 

2007). Esetünkben egy Amsterdam II-es családban van jelen. Az MSH2 gén MutS_C 

fehérjedomént kódoló régiójában található meg, ami az ATP kötéséért felelős. Mivel az ESE 

analízis sem ezen, sem a következő mutáció esetében nem mutatott jelentős változást, és az 

RNS-re vonatkozó egyéb információnk sincsen, a mutáció mechanizmusára ezekben az 

esetekben nem tudunk predikciót adni. 

 

Az MSH2 gén 13. exonjában elhelyezkedő c.2131C>T (p.Arg711X) szintén nonszensz 

mutáció az előzőnél is gyakoribb, az adatbázisban 20 bejegyzéssel szerepel, elsőként a Jurkat 

leukémia-sejtvonalban írták le (LEVATI és mtsai., 1998). Többek között Lengyelországban 

(KURZAWSKI és mtsai., 2006), Görögországban (APESSOS és mtsai., 2005), Németországban 

(MANGOLD és mtsai., 2005) és Olaszországban (PONZ DE LEON és mtsai., 2007) is megtalálták – 

több esetben a mutációval együtt kimutatható volt a magas fokú mikroszatellita instabilitás és a 

tumorszövetből hiányzó sejtmagi Msh2 fehérjefestődés is – mi egy Amsterdam I-es családban 

mutattuk ki. A leírt immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitási adatokra is hagyatkozva 

mi is patogén mutációként kezeljük.  

 

A magyarországi Lynch szindrómás családokban kimutatott nonszensz mutációk vizsgálatának 

összegzéseként elmondható, hogy az általánosan elfogadott szabályokhoz igazodva valamennyi 

patogén mutációként kezelhető, és a vizsgált családok 9%-a (5/55) esetében ezek a mutációk 

tehetők felelőssé az MMR rendszer hibás működéséért.  

A nonszensz mutációkat aszerint vizsgálva, hogy milyen kritériumrendszereknek megfelelő 

családokban találhatók meg, feltűnt, hogy ezeket csak az Amsterdam I (egy eset) vagy az 

Amsterdam II (négy eset) csoportba sorolt családok vizsgálati alanyainál mutattuk ki. Ennek 

jelentőségét csak a többi molekuláris típusba tartozó mutációval összehasonlítva tudjuk majd 

megítélni (az alacsony mintaszám miatt akkor sem várhatók szignifikáns különbségek). 

 

Amint azt a fejezet bevezetőjében bemutattuk, a nonszensz mutációk mellett van egy másik 

szekvenciavariáns-csoport, amelyet általában – legtöbbször a variáns szerepét tisztázó 
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funkcionális-bioinformatikai analíziseket megelőzve – patogén mutációként kezelnek. Ez a 

leolvasási keret eltolódását okozó inszerciók és deléciók (olykor kombinációban előforduló) 

csoportja. Az alábbiakban a vizsgált populációnkban előforduló, ebbe a típusba tartozó 

mutációkat mutatom be, valamint egy, a leolvasási keretet megtartó deléciót, amely a kimutatás 

szintjén nem különíthető el ettől a csoporttól.  

Ezen deléciós-inszerciós szekvenciavariánsok összefoglalása az 7. Táblázatban olvasható. 

 

 

7. Táblázat: Az MLH1 és MSH2 génekben előforduló inszerciók és deléciók Magyarországon 

1: A mutáció feltételezett hatása (koszegregáció/MSI/IHC/RNS vizsgálat/bioinformatikai analízis 
alapján). PM: patogén mutáció; vastagított betűk: elsőként nálunk leírt mutációk 

Mutáció elnevezése 
Gén Exon Hatás1

cDNS szinten fehérjeszinten 
MLH 11 PM c.885_890del6insCT p.Ser295_Glu297delinsX 

 13 PM c.1411_1414del4 p.Lys471_Arg472delAspfsX19 
 13 PM c.1489_1490insC p.Arg497fsX6 

 16 PM c.1852_1854delAAG p.Lys618del 
MSH 3 PM c.481_482insG p.Val161GlyfsX12 

 4 PM c.759_762del4 p.Met253_Asn254delIlefsX20 
 7 PM c.1227_1227delAG p.Gln409ArgfsX7 

 

 

Az MLH1 gén 11. exonjában található c.885_890del6insCT komplex deléciós-inszerciós 

mutációt eddig nem írta le másik csoport. A mutációt hordozó, Amsterdam I kritériumoknak 

megfelelő családba tartozó beteg Osztályunkra már immunhisztokémiai és részleges 

mikroszatellita instabilitás vizsgálatot követően került, így azonnal tudtuk, hogy az MLH1 

génben kell a kóroki mutációt keresnünk. Az MLH1 génben a fenti variánson kívül a 

referenciaszekvenciától való más eltérést nem találtunk. Mivel a gén 11. exonjának 1.-6. bázisa 

esik ki, nem tartottuk kizártnak a splicing-hoz kapcsolódó hatást sem, azonban a splice hely in 

silico számított pontértéke az eredetinél magasabbnak adódott. A többi felmerülő lehetőség a 

leolvasási keret eltolódása és az ezáltal keletkező azonnali stop kodont tartalmazó mutáns allél 

alacsonyabb expressziós szintje, vagy NMD általi lebontása volt. Ebben az esetben 

rendelkezésünkre állt a beteg RNS-re félretett mintája, és igazoltuk azt, hogy a mutáció nem a 

splicing-ot, hanem a képződő mRNS szintjét befolyásolja – a mutáns allél expressziójának a 

normálhoz képesti aránya a cDNS-en a DNS-hez képest nagyjából 40%-nak adódott (a 

számítás megegyezik az 17. Ábrán bemutatottal). Összegzésképpen erről a 

szekvenciavariánsról is kijelenthető, hogy a patogén mutációk közé tartozik. 
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Az MLH1 gén 13. exonjában kimutatott c.1411_1414delAAGA (p.Lys471_Arg472del 

AspfsX19) variánst, részben az ajánlásokhoz képest rosszul elnevezve (c.1410_1413delAAAG) 

rajtunk kívül az USA-ban (LIU és mtsai., 1996) és Ausztriában írták le eddig – az osztrák 

csoport esetében a mutáció együtt járt a magas fokú mikroszatellita instabilitással (WOLF és 

mtsai., 2006) – így mi is patogén mutációként kezeljük. A feltevések szerint a leolvasási keret 

eltolódása ebben az esetben az mRNS lebomlásához vezet. Egy olyan családban mutattuk ki a 

jelenlétét, amely a Bethesda irányvonalak 1. és 4. pontját teljesítette.  

 

Az MLH1 13. exonjának c.1489_1490insC (p.Arg497fsX6) variánsa az InSiGHT adatbázisban 

több mint 30 bejegyzéssel szerepel, világszerte ismert patogén mutáció (MOSLEIN és mtsai., 

1996; WIJNEN és mtsai., 1997; KURZAWSKI és mtsai., 2002; 2002b). Mi egy Amsterdam II 

besorolású család több tagjában is igazoltuk meglétét (19. Ábra). A leolvasási keret eltolódást 

okozza, ami 6 aminosavval később végződő új leolvasási kerethez vezet. A mutáció 

patogenitását immunhisztokémiai vizsgálat is igazolja (CASEY és mtsai., 2005). 

 

 

I

II

III

19. Ábra: A HFC045 család családfája 

A család az MLH1 c.1489_1490insC mutációt hordozza. Az 
ábrán szereplő betűk, számok és szimbólumok magyarázata az 
10. Ábránál, valamint: 
C: vastagbélrák 
O:  petefészekrák  
E:  méhrák  
epe:  epeút daganata 
 

 

Az MLH1 gén 16. exonjában jelen levő c.1852_1854delAAG egy lizin aminosav kiesésével járó 

(p.Lys618del), a leolvasási keretet meghagyó kisebb deléció egy Amsterdam I-es családban 

fordult elő. Ez az egyik legtöbbször leírt mutáció, már több mint 50 bejegyzéssel szerepel az 

InSiGHT adatbázisában, magában foglalva egész Európát és az USA-t. Patogén volta mellett 

gyakorisága, a betegséggel való együtthasadása valamint a mutáns fehérje vizsgálatára alapozott 

irodalmi adatok szólnak (többek között MOSLEIN és mtsai., 1996; VIEL és mtsai., 1997; 

FARRINGTON és mtsai., 1998; SAMOWITZ és mtsai., 2001). Konverziós technikával történt 

vizsgálatok szerint még mindig további (funkcionális) vizsgálatok voltak szükségesek a 

patogenitás tisztázásához (CASEY és mtsai., 2005), amit TAKAHASHI és munkatársai 2007-ben 

végeztek el. Négy különböző, az MMR működését és aktivitását vizsgáló, élesztő tesztet 
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fejlesztettek ki (egy dinukleotid ismétlődést tartalmazó és LacZ riporterrel működő, egy 

mononukleotid-ismétlődést tartalmazó és GFP riporterrel működő, és 2 különböző javítandó 

szekvenciát tartalmazó, ADE2 riporterrel működő rendszert), és mind a négy esetben a mutáns 

fehérje csökkent javítókapacitását tapasztalták. Emellett egy MMR-hiányos (HCT116) 

sejtvonalba bevíve mind a vad típusú, mind az egyes mutáns alléleket, mérték ezek in vitro 

MMR aktivitását, amit a fenti variánst hordozó esetben a normál 40 %-ának találtak. 

Ugyanebből a sejtvonalból Western blottal kimérték a képződő mutáns fehérjék mennyiségét: a 

vad típushoz viszonyítva kevesebb, mint 25%-os expressziót mértek.  

Egy másik, igen friss és igen sokrétű (bioinformatikai analízis, IHC, MSI és RNS vizsgálat, 

koszegregációs elemzés valamint irodalmi összefoglalás) cikk a fentiekkel egybehangzóan 

patogén mutációként értékeli a variánst. (ARNOLD és mtsai., 2009) 

A koszegregációt sajnos nem volt módunk vizsgálni e variáns esetében, mivel a mutációt 

hordozó betegünk szintén vastagbélrákos rokonai a családfa felvételének időpontjában már 

meghaltak, a fiatalabb generációkról pedig nincs információnk. A variáns az általunk 

meghatározott Lynch szindrómás populációhoz kor- és nem szerint illesztett kontroll 

populációban nem volt kimutatható (63 egészséges kontroll 126 kromoszómáján), így erre az 

eredményre és a funkcionális vizsgálatokra alapozva a variánst mi is patogén mutációként 

értékeljük.  

 

Az MSH2 gén 3. exonjában található c.481_482insG (p.Val161GlyfsX12) inszerciót egy 

Amsterdam II kritériumoknak megfelelő családban, elsőként mutattuk ki. A variáns igen korán 

a leolvasási keret eltolódását és a fehérje idő előtti terminációját idézheti elő, ezzel károsítva 

vagy törölve az Msh2 protein MutS_II doménjétől C terminális irányban valamennyi 

fehérjedomént. Ebben az esetben rendelkezésünkre állt a beteg RNS vizsgálatra félretett 

mintája, így igazolni tudtuk a mutáns allél DNS-hez viszonyított alacsonyabb expressziós 

szintjét (a mutáns allél a cDNS-ben a DNS-hez képest ~40%-ban van jelen), amelyet vagy az 

NMD, vagy más, passzív lebomlási folyamat befolyásolhatott. Sajnos immunhisztokémiai és 

mikroszatellita instabilitási adatok nem állnak jelenleg rendelkezésünkre erről a variánsról, de 

az előzőekben összefoglalt RNS vizsgálatok figyelembe vételével többi leolvasási keretet eltoló 

mutációhoz hasonlóan patogén mutációként kezeljük. 

 

Az MSH2 c.759_762delGAAT (p.Met253_Asn254delIlefsX20) mutáció a gén 4. exonjában 

szintén a leolvasási keret eltolódásával jár, 20 aminosavval később stop kodont okozva. Egy 

Amsterdam I kritériumokkal jellemezhető családban találtuk meg, és ez a mutáció is nálunk 
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fordul elő elsőként. RNS vizsgálatot végezni ebben az esetben sajnos megfelelő minta 

hiányában nem tudtunk, viszont immunhisztokémiai (hiányzó Msh2 fehérje a tumorszövetben) 

és mikroszatellita instabilitási (3 instabil marker a vizsgált 5-ből) adataink alátámasztják ezen 

szekvenciavariáns patogén voltát is.  

 

A c.1226_1227delAG (p.Gln409ArgfsX7) az MSH2 7. exonjában szintén a leolvasási keret 

eltolódását okozza. Eddig Svédországban és Németországban, valamint az USA-ban írták le 

(MOSLEIN és mtsai., 1996; LIU és mtsai., 1998b; MUELLER-KOCH és mtsai., 2005), ahol a mutáció 

patogenitását az IHC és MSI vizsgálatok alátámasztották. Mi egy Amsterdam I-es családban 

bukkantunk rá.  

 

Az MLH1 vagy MSH2 gének valamelyikében deléciót/inszerciót hordozó magyarországi 

Lynch szindrómás betegekkel kapcsolatban összegzésként elmondható, hogy a leolvasási 

keretet eltoló mutációk (a nonszenszekhez hasonlóan és az elfogadott szabályokhoz igazodva) 

patogén mutációként kezelhetők, és a vizsgált családok 11%-a (6/55) esetében rontják el az 

MMR rendszer működését. A leolvasási keretet megtartó deléciót a saját adatainkra és az 

irodalmi adatokra is hivatkozva patogén mutációként értékeljük, így a báziskieséssel és/vagy 

beépüléssel járó mutációk mindösszesen a családok 13%-nak (7/55) betegségét magyarázzák. 

 

A kritériumrendszerek szerint vizsgálva a deléciót/inszerciós mutációt hordozó családok tagjait 

megállapítottuk, hogy ezek mind az Amsterdam I (négy eset) és Amsterdam II (két eset), mind 

a Bethesda (egy eset) kritériumoknak megfelelő csoportokban kimutathatók.  

 

Az eddigi két mutációs kategóriától a következőkben bemutatandó csoport a génekhez 

viszonyított helyzetében tér el. Az eddig tárgyalt nonszensz, illetve deléciós/inszerciós 

esetekben a mutációk a vizsgált gének kódoló régiójában helyezkednek el, és így hatásuk mind 

mRNS, mind fehérje szinten előrejelezhető. Ezzel szemben a gének 5’ és 3’ UTR részeiben és 

az intronokban megfigyelhető báziscserék esetében ezek kódoló régióra gyakorolt hatása jóval 

nehezebben jósolható: ezek a hatások csak az egyes, ismert splice helyek esetében 

modellezhetők, az ezektől eltérő, a kódoló régiótól akár igen távol eső SNP-k esetleges 

módosító hatásait minden esetben kísérletesen kell vizsgálni. (VREESWIJK és mtsai., 2009) 

 

Az általunk vizsgált két gén nem átíródó régióiban elhelyezkedő szekvenciavariánsainak 

összegzése az 8. Táblázatban látható. Ezek nagy többsége az adatbázisok szerint a 
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populációban igen gyakran fordul elő heterozigóta formában, így ezeket a továbbiakban 

automatikusan polimorfizmusként kezeljük, megjegyezve azt, hogy ezek esetében sem kizárt 

egy enyhébb fenotípusmódosító hatás megléte.  

 

 

8. Táblázat: Az MLH1 és MSH2 gének nem-kódoló régióban megtalálható mutációk 

Magyarországon 

1: A mutáció feltételezett hatása (koszegregáció/MSI/IHC/RNS vizsgálat/bioinformatikai analízis 
alapján).  i: intron; UTR: nem átíródó régió; PM: patogén mutáció; UV: ismeretlen hatású variáns; POL: 
polimorfizmus; Vastagított betűk: elsőként nálunk leírt mutációk  

Gén Hely 
Mutáció 
hatása 

Mutáció elnevezése 
cDNS szinten 

dbSNP 
azonosító 

Heterozigóta gyakoriság 
(dbSNP adatbázisban) 

MLH1 5’ POL c.ATG-93G>A rs1800734 41% 
 i9 UV c.791-79A>G nincs nem szerepel  
 i13 POL c.1558+14G>A rs41562513 nincs információ 
 i14 POL c.1668-19A>G rs9876116 49% 
 i17 POL c.1990-121C>T rs2241031 44% 

MSH2 5’ POL c.ATG-433T>G rs1863332 26% 
 5’ UV c.ATG-179C>T rs17224094 1% 
 5’ POL c.ATG-118T>C rs2303425 19% 
 i1 POL c.211+9C>G rs2303426 49% 
 i6 POL c.1077-80G>A rs2347794 47% 
 i9 POL c.1511-9A>T rs12998837 9% 
 i101 PM c.1661+1G>T nincs nem szerepel 
 i10 POL c.1661+12G>A rs3732183 50% 
 i11 POL c.1759+107A>G rs3764959 50% 
 3’UTR UV c.*221G>T nincs nem szerepel 

 

 

Erre példa az MLH1 gén promóter régiójában megtalálható c.ATG-93G>A mutáció, amelynél 

az endometrium-karcinóma esetén heterozigóta formában 1,5×-es, homozigóta A allél esetén 

pedig 1,9×-es kockázatnövekedést mutattak ki (BEINER és mtsai., 2006). A mi vizsgálatainkból 

ehhez hasonló összefüggések feltárására nem volt lehetőség az alacsony mintaszám miatt, 

valamint mert a variáns főleg olyan családok esetében fordult elő, ahol valamilyen más kóroki 

mutációt már kimutattunk, valamint a vizsgált személyek esetében vastagbélrák volt a 

diagnosztizált megbetegedés. Mindezek mellett a variánst továbbra is polimorfizmusként 

kezeljük, figyelembe véve egy esetleges módosító hatást.  

 

Az MSH2 gén promóterében az MLH1 généhez hasonlóan több, viszonylag gyakori variánsi is 

megfigyelhető.  
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A gén átíródó régiójához legközelebbi MSH2 c.ATG-118T>C promóter mutációt már az 

MSH2 gén core promóterének definíciójával egyidőben megtalálták (IWAHASHI és mtsai., 1998). 

Ezzel a mutációval kapcsolatban is kimutattak rizikónövekedést a vastagbélrák-halmozódásos 

családokban (MRKONJIC és mtsai., 2007). Gyakorisága miatt az előzőhöz hasonlóan 

polimorfizmusként kezeljük, megjegyezve az enyhe módosító hatás lehetőségét. 

 

Az MSH2 gén promóterének a transzlációs starthoz közeli részén kimutatott c.ATG-179C>T 

variáns igen ritka, a dbSNP adatbázisban mindössze 1%-os gyakorisággal szerepel. Értékelése 

egyrészt az irodalmi adatok alapján történt (IWAHASHI és mtsai., 1998), másrészt többféle 

bioinformatikai megközelítést alkalmazó szoftver predikcióját is figyelembe vettük. Ezek 

összevetéséből megállapítható, hogy a kérdéses variáns nem a promóter evolúciósan 

konzervált részeinek egyikén helyezkedik el, és egyetlen ismert, vagy bioinformatikai 

módszerekkel megjósolható transzkripciós faktor kötőhelyet sem érint. A fentiek alapján 

valószínűbbnek látszik e variáns polimorfizmus volta, de – mivel a szoftveres predikció 

megbízhatósága alacsony (WASSERMANN és SANDELIN, 2004; XIE és mtsai., 2005) – a besorolás 

csak további, kísérletes eredmények alapján pontosítható. Egy, a Bethesda irányvonalak 5. 

alpontjának megfelelő családban mutattuk ki, így ez is inkább a variáns polimorfizmus voltát 

támogatja. Mivel sem mikroszatellita instabilitási, sem RNS-szintű, sem immunhisztokémiai 

adatok nem álltak a rendelkezésünkre ezzel a beteggel kapcsolatban, a megbetegedéssel való 

kapcsolatot sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk. 

 

A harmadik, ebben a régióban kimutatott mutáció (c.ATG-433T>G) szintén gyakori, a 

transzkripciós starttól való távolsága miatt a betegséggel való összefüggésének vizsgálata az 

előbbieknél is nehézkesebb. Mivel nem konzervált régióban helyezkedik el, és transzkripciós 

faktor kötőhelyet sem érint, polimorfizmusként értékeljük és a továbbiakban ekként kezeljük. 

 

Az általunk kimutatott eddigi egyetlen, az MSH2 gén 3’ UTR szakaszában elhelyezkedő 

szekvenciaváltozás (c.*221G>T) esetében a mutáció nem érintett miRNS kötőhelyet, míg a 

poliadenilációs szignálok analízise szerint az érintett bázis a konzervált CUE2 (belső 5’ 

szekvenciaelem – core upstream element 2) motívum része, ami a poliadenilációs szignáltól 

közvetlenül 5’ irányban található meg, és az ahhoz szükséges fehérjék toborzásában vehet 

részt. (HU és mtsai., 2005) Egy olyan Amsterdam I-es családban fedtük fel a jelenlétét, ahol 

emellett a variáns mellett egy, a későbbiekben kifejtett, patogénnek tekinthető misszensz 
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mutációt is kimutattunk az MSH2 génben. Mivel ebben az esetben az immunhisztokémiai 

vizsgálat az MSH2 gén érintettségére utalt, feltételeztük, hogy az Msh2 fehérje hiányát a 

misszensz mutáció okozza. Sajnos nem volt módunk RNS vizsgálatot végezni ennél a betegnél, 

így nem kizárható a betegség kialakításában ezen mutáció szerepe sem, tehát a további 

vizsgálatokig a szekvenciaváltozás a besorolatlan variáns kategóriában marad. 

 

A c.1661+1G>T mutáció az MSH2 10. intronjának splice donor (5’ hasító) helyét érinti. Ezt a 

variánst egy Amsterdam I-es család vizsgált tagjában találtuk meg, az adatbázisokban illetve az 

irodalomban nem szerepel. Szinte biztos, hogy a 10. exon mRNS-ből való kihagyását, és ezzel 

a leolvasási keret eltolódását okozza. Sajnos ebben az esetben sem a beteg RNS mintája nem 

állt rendelkezésünkre, sem a paraffinba ágyazott tumorszövet nem volt alkalmas az 

immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitási vizsgálatokhoz, de az ilyen, igen konzervált 

helyek esetében általánosan elfogadott ezen mutációk patogén csoportba sorolása. Ennek 

egyetlen igazolási lehetőségeként bioinformatikai analízist végeztünk, amelynek segítségével 

kimutattuk, hogy a mutáció jelentősen lecsökkenti  az MSH2 gén 10. intronhoz tartozó 5’ splice 

helyének (a 10. intron splice donorjának) információtartalmát (information content, mérőszám a 

splicing hatékonyságának/erősségének becslésére). A becsléshez a splice.uwo.ca internetes szoftver 

kalkulációját használtuk (NALLA és ROGAN, 2005), ennek értéke ∆Ri=-7,8 (Ri=3,4-ről Ri=-4,1-re 

csökkent), ami a splice hely megszűnését jelenti. Más szoftverekkel is becsülve a splice hely létét 

és erősségét megállapítottuk, hogy mutáció jelenlétében erősen csökken az ehhez az allélhoz 

kapcsolódó normális splicing meglétének lehetősége. 

 

Az MLH1 génben található c.791-79A>G (9. intron) és c.1558+14G>A (13. intron) variánssal 

kapcsolatban nem találhatók gyakoriságadatok a dbSNP adatbázisban, az első nem is szerepel 

benne. Ezzel együtt a 13. intronban található variánst a Mismatch Repair Genes Variant Database 

(WOODS és mtsai., 2007) és a saját adataink alapján polimorfizmusként kezeljük. A 9. intron 

variánsa a ritkasága (mindeddig egyszer fordult elő, és csak nálunk) és amiatt, hogy egy 

Amsterdam II kritériumoknak megfelelő olyan család tagjában fordult elő, ahol mindeddig 

nem tudtunk más mutációt kimutatni (immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitási 

adatok még ebben az esetben sem ismertek), patogenitása nem dönthető el.  

 

A többi, intronokban elhelyezkedő és az adatbázis-adatok alapján 5%-nál nagyobb 

gyakorisággal előforduló szekvenciavariánst (MLH1 c.1668-19A>G és c.1990-121C>T; MSH2 

c.211+9C>G, c.1077-80G>A, c.1511-9A>T, c.1661+12G>A, valamint c.1759+107A>G) az 
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ellenkezőjére utaló adatok hiányában polimorfizmusként kezeljük. A táblázatban bemutatott 

gyakoriságértékeket a Lynch szindrómás populációban saját megfigyeléseink is közelítik, 

ugyanakkor az alacsony vizsgált mintaszám és a populációs kontroll hiánya ezek pontos 

összehasonlítását nem teszi lehetővé.  

 

Összességében az MLH1 és MSH2 gének nem kódoló régióiban kimutatott 

szekvenciavariánsokról elmondható, hogy közülük bioinformatikai elemzésekre alapozva egy 

tekinthető egyértelműen patogén mutációnak, három esetében nem dönthető el egyértelműen a 

variáns hatása, míg a többi 11 inkább semleges polimorfizmusnak tekinthető – azzal a 

megjegyzéssel, hogy ezek értékelése minden esetben összevetendő a beteg mintájában 

megtalálható többi mutációval. 

 

A kódoló régió szekvenciavariánsai közül a misszensz és csendes mutációk mindig több 

szempontú értékelést igényelnek ahhoz, hogy eldönthető legyen róluk, a három fő funkcionális 

csoport melyikébe tartoznak. Ezek a szempontok magukban foglalják a bioinformatikai 

analízisek mellett az RNS, fehérje és funkcionális vizsgálatokat is. 

 

A bioinformatikai analízisek sokfélesége ezen szekvenciaváltozások esetében igen szerteágazó 

lehet. Felvetődik az aminosavak változásainak a fehérje funkciójára (SIFT) és szerkezetére 

gyakorolt hatását (PolyPhen) vizsgáló, a fehérjeszerkezetbeni elhelyezkedést vizsgáló (SNP3D), 

és ezen predikciókat integráló (MAPP) in silico módszerek alkalmazása is. Ezen felül az ESE-k 

eltűnésével vagy keletkezésével kapcsolatos exon-kihagyás is előre jelezhető (ESEfinder; 

ESRsearch).  

A tapasztalataink alapján mindeddig legjobbnak látszó, konzerváltsági, szerkezeti és 

funkciójóslási szempontokat egyaránt figyelembe vevő MAPP analízisre példaként látható az 

Msh2 fehérje elemzése az 20. Ábrán. A MAPP analízis menetének részletezése és az 

értelmezéshez szükségesnek tartott egyéb adatok a 3. Mellékletben olvashatók.  

 

Nagyjából az általunk elvégzett analízissel egyidőben egy csoport a MAPP algoritmus 

módosításával és csak az egyes konzervált doménekre kifejlesztette a MAPP-MMR algoritmust, 

ezzel egy újabb elemzési lehetőséget adva. (CHAO és mtsai., 2008) Az analízis eredményei az 

általunk feltárt variánsokra a többi in silico predikcióval együtt az 9. Táblázatban olvashatók, a 

variánsok részletes elemzése a következő oldalak témája. 
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Az általunk elsőként meghatározott c.187G>A (p.Asp63Asn) variánst (MLH1, 2. exon) 

patogén mutációként értékeltük. Ezt a szekvenciaváltozást egy, az Amsterdam I 

kritériumoknak megfelelő családban találtuk meg, az immunhisztokémiai (hiányzó Mlh1 

fehérje a tumorszövetben) vizsgálatok megerősítették, hogy a mutációt az MLH1 génben kell 

feltételeznünk. A mikroszatelliták vizsgálata mindkét érintett családtag esetében magas fokú 

instabilitást igazolt, egyiküknél 4, másikuknál 5 markernél jelent meg új allél.  

A patogén mutációként való besorolást további megfontolások is alátámasztják: (a) az in silico 

megközelítéssel megállapítható volt, hogy a nukleotidcsere egy radikális aminosavcserét 

eredményez (p.Asp63Asn) a gén ATP-kötő/ATPáz doménjének egy egyetemesen konzervált 

pontján (21. Ábra), így károsítva a fehérje funkcióját; (b) egy adott variáns besorolásánál jó 

támpontot ad az, ha meg tudjuk figyelni a kérdéses változás betegséggel való együtthasadását: 

jelen esetben az Asp63Asn variáns kimutatható volt mind az index személy, mind pedig annak 

beteg édesapja esetében; (c) a variáns a vizsgált populációnkhoz nem-és kor szerint illesztett 

egészséges populációban nem fordul elő, ami a betegség kialakulásával való kapcsolatot 

alátámasztja. 

Bár ezt a variánst eddig betegek vizsgálata során mások még nem találták meg, egy funkcionális 

vizsgálatban, irányított mutagenezissel bevitték ugyanezt a mutációt a humán MLH1 génbe. A 

vizsgálat célja többféle, evolúciósan nagyon konzervált, ATPáz aktivitással bíró fehérje (többek 

között a II-es típusú topoizomeráz, hisztidin kinázok, a giráz B és a Hsp90) vizsgálata volt, és 

ezek ATP-kötő motívumában, kulcspozícióban található meg a vizsgált aminosav (21. Ábra).  

 

MLH1-Hom.sap. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Rat.nor. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Mus.mus. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Sch.pom. LKDGGLKLLQITDNGSGIQYDDLPYL
MLH1-Neu.cra. VKDGGLKLLQITDNGCGIDKQDLPIL
MLH1-Dro.mel. VKAGGLKLLQIQDNGTGIEREDLAIV
PMS2-Hom.sap. LKDYGDDLIEVSDNGCGVEEENFEGL
MLH3-Hom.sap. VNMETFQ-VQVIDNGFGMGSDDVEKV
GyrB-Esc.col. IHA--DNSVSVQDDGRGI--------
Hsp90-Hom.sap. --------LTIVDTGIGM--------

MLH1-Hom.sap. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Rat.nor. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Mus.mus. VKEGGLKLIQIQDNGTGIRKEDLDIV
MLH1-Sch.pom. LKDGGLKLLQITDNGSGIQYDDLPYL
MLH1-Neu.cra. VKDGGLKLLQITDNGCGIDKQDLPIL
MLH1-Dro.mel. VKAGGLKLLQIQDNGTGIEREDLAIV
PMS2-Hom.sap. LKDYGDDLIEVSDNGCGVEEENFEGL
MLH3-Hom.sap. VNMETFQ-VQVIDNGFGMGSDDVEKV
GyrB-Esc.col. IHA--DNSVSVQDDGRGI--------
Hsp90-Hom.sap. --------LTIVDTGIGM--------

21. Ábra: Az MLH1 ATP-kötő/ATPáz domén egy részének többszörös 

szekvenciaillesztése. A konzervált 2-es ATP-kötő motívumot zöld háttérrel, az MLH1 
p.Asp63Asn mutáció helyét pirossal emeltük ki. A kép jobb oldalán látható szerkezeti 
diagram RÄSCHLE és munkatársai 2002-es dolgozatából származik. A szekvenciaillesztést is e 
cikk alapján, de annál több, a MutL családba tartozó ortológ és paralóg gén megfelelő 
szekvenciarészletének bevonásával készítettük el. 
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Az Mlh1 fehérje vad típusú változatában ezen aminosavmaradék oldallánca felelős a közvetlen 

ATP kötésért, a mutáció hatására viszont nem csak az Mlh1 fehérje ATP-kötő aktivitása 

csökkent le drámaian, hanem azon MutLα alegységek mennyisége is, amelyek a variáns 

proteint tartalmazták. További vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy ennek oka a hibás Mlh1 

protein képződés utáni gyors degradációja lehet. (RASCHLE és mtsai., 2002) (9. Táblázat) 

 

Az MLH1 c.350C>T (p.Thr117Met) misszensz mutáció az InSiGHT adatbázisban több mint 

40 bejegyzésben szerepel, egész Európában, az USA-ban és Dél-Afrikában is leírták (LIU és 

mtsai., 1996, KURZAWSKI és mtsai., 2002b, RASCHLE és mtsai., 2002; TAKAHASHI és mtsai., 2007). 

Mi két (egy Amsterdam I-es és egy Amsterdam II-es), tudomásunk szerint nem rokon 

családban írtuk le, ez az első visszatérő MLH1 mutáció Magyarországon. Az átfogó irodalmi és 

bioinformatikai analízisek után ezt a szekvenciaváltozást is patogén mutációként kezeljük. (9. 

Táblázat) Ez összhangban van ARNOLD és munkatársainak megállapításaival (2009), akik egy 

többszintű elemzés (bioinformatikai analízis, IHC, MSI és RNS vizsgálat, koszegregációs 

elemzés valamint irodalmi összefoglalás) eredményeként jutottak hasonló következtetésre. 

 

Az MLH1 c.655A>G (p.Ile219Val) szekvenciavariáns 150-nél is többször szerepel az 

adatbázisban. Funkcionális vizsgálata, (TAKAHASHI és mtsai., 2007), az előzőekben említett 

elemzések (és a magyarországi populációban is megfigyelt gyakorisága) eredményeit figyelembe 

véve polimorfizmusnak tekinthető. (9. Táblázat) 

 

Az MLH1 c.677G>A (p.Arg226Gln) misszensz és egyben exonikus splice-helyet érintő variáns 

egy Amsterdam II kritériumoknak megfelelő családban volt jelen. Az InSiGHT adatbázisban 

20-nál több bejegyzésben szerepel (többek között CUNNINGHAM és mtsai., 2001; SCHEENSTRA és 

mtsai., 2003; OVERBEEK és mtsai., 2007). Mivel a gén 8. exonjának utolsó bázisát változtatja 

meg, valószínűsítettük, hogy a 8. intron splice donor helyét rontja el. Az RNS vizsgálat során 

megállapítottuk, hogy a mutáció ténylegesen hatással van a splicing-ra, a 8. exon kiesését okozza, 

így egyértelműen patogén mutációként kezelhetjük. (22. Ábra) Ebben az esetben a 

bioinformatikai elemzések szerint az aminosavcserének nincs a betegséggel összefüggő szerepe 

(9. Táblázat), azonban a splice hely analízisek (splice.uwo.ca: Ri=5,8-ról 2,7-re csökken; 

www.fruitfly.org: teljesen eltűnik; rulai.cshl.edu: 6,5-ről 3,6-ra csökken) alátámasztják a fentebb leírt 

megfigyeléseinket: az egyik elemző szoftver a splice hely eltűnését, a másik erősségének jelentős 

csökkenését jósolja. 
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22. Ábra: Az MLH1 c.677G>A mutáció RNS vizsgálatának 

eredménye A mutáció az MLH1 gén 8. exonjának mRNS-ből való 
kihagyását okozza. Az amplifikációhoz felhasznált szensz primer a 6. és 7. 
exon határán, az antiszensz a 9.-10. exon határán helyezkedett el. Az 
exonkiesést szekvenálással igazoltuk. 
+: mutációt hordozó beteg mintája; –: negatív kontroll, M: molekulatömeg 
marker; fekete nyíl: a vad típusú allélról képződött termék; piros nyíl: a 
mutáns allélról képződött termék.  
 

 

 

Az előző mutációhoz hasonlóan többször leírt (KURZAWSKI és mtsai., 2002; BARTOSOVA és mtsai., 

2003; ZAVODNA és mtsai., 2006) és az ugyanazt az aminosavat megváltoztató MLH1 c.677G>T 

(p.Arg226Leu) esetében is feltételezhető a splicing-ra gyakorolt hatás. Ezt nekünk az RNS minta 

hiánya miatt nem állt módunkban igazolni, azonban az irodalomban több bioinformatikai és 

funkcionális vizsgálat is irányult ennek tisztázására (AUCLAIR és mtsai., 2006; LUCCI-CORDISCO és 

mtsai., 2006; TAKAHASHI és mtsai., 2007; CHAO és mtsai., 2008). A bioinformatikai elemzések 

szerint az aminosavcserének ebben az esetben lehet a betegséggel összefüggő szerepe (9. 

Táblázat), amit a splice hely analízisek (splice.uwo.ca: Ri=5,8-ról 2,3-re csökken; www.fruitfly.org: 

teljesen eltűnik; rulai.cshl.edu: 6,5-ről 3,1-re csökken) is megerősítenek – így ebben az esetben 

ugyan nem ismert a variáns betegségokozó mechanizmusa, de mindenképpen patogén 

mutációnak tekinthető. A variánst egy olyan család beteg tagja esetében mutattuk ki, amely a 

Bethesda irányvonalak 1. és 5. alpontjának felel meg. 

 

Az MLH1 gén 12. exonjában talált c.1321G>A (p.Ala441Thr) variáns adatbázisokban szerepel 

ugyan, de patogén volta melletti érvek vitatottak (TANNERGARD és mtsai., 1995; CUNNINGHAM és 

mtsai., 2001): a csere egy evolúciósan nem konzervált aminosavat érint, és tolerálhatónak tűnik, 

és a szerkezetre sincs hatása (9. Táblázat), de a variáns kis előfordulási gyakorisága nem teszi 

lehetővé ennek egyértelműen az ártalmatlan polimorfizmusok közé sorolását. Nem érint 

semmilyen, az Mlh1-ben eddig megismert fehérjedomént, funkcionális vizsgálatokba nem 

vonták be. A MAPP analízis is alátámasztotta az aminosavcsere nem konzervált voltát: a 

variáns olyan helyet érint, amelyre a program annak értékelése során az összegzett 

tulajdonságai alapján (egyáltalán nem konzervált, ahány ortológ protein, annyiféle aminosav) 

nem tudott pontértéket kiszámítani. Az ESE analízis ellentmondásossága miatt ebben az 

+ –

M

+ –

M

+ –

M
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esetben azt sem tudjuk figyelembe venni. Összegezve a bioinformatikai elemzések 

eredményeit, a variánst mi polimorfizmusként kezeljük. (9. Táblázat) 

 

Az MLH1 gén 16. exonjában található c.1852_1853AA>GC (p.Lys618Ala) kettős báziscsere a 

618. számú lizin aminosavat érinti, patogenitását többek között funkcionális vizsgálatok is 

alátámasztják (MAUILLON és mtsai., 1996; NYSTROM-LAHTI és mtsai., 1996;  FARRINGTON és mtsai., 

1998; CALDES és mtsai., 2002). Ezt a variánst egy olyan betegben határoztuk meg, aki a 

Bethesda irányvonalak első pontjának felelt meg. Bioinformatikai analíziseink (9. Táblázat) és 

a kor és nem szerint illesztett populációs kontrollokban a variáns hiánya szintén alátámasztja a 

variáns a patogén mutáció voltát.  

  

Az MLH1 gén 19. exonjának c.2146G>A nukleotidcseréje fehérjeszinten egy valin metioninra 

való változását okozza (p.Val716Met). Ezen variáns patogén volta szintén kérdéses (HUTTER és 

mtsai., 1998), és újabb, génkonverzióval történt vizsgálatok sem erősítik meg (CASEY és mtsai., 

2005). Két család esetében is felfedtük ezt a variánst, ezek közül az egyik (egy Amsterdam II 

kritériumoknak megfelelő család vizsgált tagja) egy nonszensz mutációt hordoz ugyanezen gén 

16. exonjában, míg a másik család a Bethesda irányvonalak 1. alpontjának felel meg. A variáns 

az Mlh3/Pms2/Pms1 kötésért felelős doménben helyezkedik el. Evolúciós konzerváltsági és 

aminosavcsere-tolerálhatósági analízisek, valamint az ESE-k eltűnése és keletkezése alapján 

sem valószínű (9. Táblázat), hogy részt vesz a Lynch szindróma kialakításában, így a 

polimorfizmus kategóriába soroljuk.  

 

Az MSH2 1. exonjában egy egyedi variáns jelenlétét fedtük fel, a c.146A>T nukleotidcsere a 

49. aszparaginsav valinra való cseréjét okozza (p.Asp49Val). A mikroszatellita instabilitás 

vizsgálat ebben az esetben is alátámasztotta a beteg Lynch szindrómába való besorolását, ezzel 

szemben az immunhisztokémiai vizsgálat nem hozott egyértelmű eredményt, de ez a misszensz 

mutációk esetében nem is elengedhetetlen követelmény (előfordulhat, hogy a fehérje nem 

bomlik le, az aktivitása viszont jelentősen csökken) (LUCCI-CORDISCO és mtsai., 2006; OLLILA és 

mtsai., 2008). Mivel ez az aminosavcsere a fehérje MutS_I doménjének egy evolúciósan erősen 

konzervált helyén, a DNS és a benne található hibás bázispárosodások kötéséért felelős 

GXFY(X)5DA motívumban (23. Ábra) következik be (MALKOV és mtsai., 1997; DUFNER és 

mtsai., 2000), ez radikális változást jelent, ami a megváltozó aminosav fiziko-kémiai 

paramétereit értékelve sem tolerálható.  
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 MSH2-Hom.sap. VRLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Rat.nor. VGLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Mus.mus. VRLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Sch.pom. VRVFDRGEFYVAIGEDASFVAQNAY
MSH2-Neu.cra. IRIFDRGDWYTAHGDDATFIARTVY
MutS-The.aqu. LLLFQVGDFYECFGEDAERLARALG
MSH2-Dro.mel. VLFFKVGKFYELYHMDADVGVNELG
MSH3-Hom.sap. VLCVECGYKYRFFGEDAEIAARELN
MSH6-Mus.mus. VIFYKVGKFYELYHMDAVIGVSELG
MSH6-Hom.sap. VICYKVGKFYELYHMDALIGVSELG

GXFYXXXXXDA

MSH2-Hom.sap. VRLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Rat.nor. VGLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Mus.mus. VRLFDRGDFYTAHGEDALLAAREVF
MSH2-Sch.pom. VRVFDRGEFYVAIGEDASFVAQNAY
MSH2-Neu.cra. IRIFDRGDWYTAHGDDATFIARTVY
MutS-The.aqu. LLLFQVGDFYECFGEDAERLARALG
MSH2-Dro.mel. VLFFKVGKFYELYHMDADVGVNELG
MSH3-Hom.sap. VLCVECGYKYRFFGEDAEIAARELN
MSH6-Mus.mus. VIFYKVGKFYELYHMDAVIGVSELG
MSH6-Hom.sap. VICYKVGKFYELYHMDALIGVSELG

GXFYXXXXXDA

23. Ábra: A MutS_N-terminális 

domén egy részének többszörös 

szekvenciaillesztése  

A mismatch-ek kötéséért felelős 
GXFY(X)5DA motívum kiemelve 
szerepel, az MSH2 p.Asp49Val mutáció 
helyét pirossal jelöltük. 
 

 

 

A betegséggel való koszegregációt ebben az esetben nem tudjuk megítélni, mivel betegünk 

hordozó lánya túl fiatal ahhoz, hogy megjelenhessen nála a betegséggel kapcsolatos fenotípus 

(a család a Bethesda irányvonalak 3. alpontjának felel meg). A variáns az egészséges 

kontrollpopulációban egyszer sem fordult elő (126 kontroll kromoszómán). A bioinformatikai 

analízisek szerint ugyan egyes ESE szekvenciákat megváltoztat oly módon, hogy azok 

kötőképessége vagy megszűnik, vagy jelentősen csökken, (9. Táblázat) ám az mRNS 

vizsgálatok ebben az esetben nem mutattak semmilyen, az mRNS expressziós szintjében 

bekövetkező változást. Mivel azonban a misszensz mutációk esetében ez nem is feltétel és a 

bizonyítékok többsége a variáns patogén mutáció volta mellett szól, mi is akként kezeljük. (9. 

Táblázat) 

 

Az MSH2 6. exonjánk c.965G>A megváltozását (p.Gly322Asp) többen ismeretlen hatású 

variánsként említik (LIU és mtsai., 1995; 1998a; BRIEGER és mtsai., 1999), vizsgálataink szerint 

polimorfizmus volta mellet több érv is szól. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 

előfordulását megfigyeltük olyan családokban is, amelyek egyértelműen patogén mutációt is 

hordoztak, valamint ezt a variánst többször is kimutattuk vizsgálataink során. GAMMIE és 

munkatársai (2007) a sütőélesztő (Saccharomyces cerevisiae) MSH2 génjébe bevitt variánsokról 

képződő fehérje mennyiségét a vad típusúhoz hasonlítva ezen variáns élesztőbeli megfelelőjét 

vizsgálva a kifejeződés enyhe csökkenését tapasztalták, funkcionális és az Msh2 más 

fehérjékhez való kapcsolódását vizsgáló tesztjeik pedig a vad típushoz hasonló aktivitást 

mutattak ki, végkövetkeztetésük szerint a mutáció nem patogén. Az előzőeket figyelembe véve 

a variáns polimorfizmusnak tekinthető. A bioinformatikai analízisek szerint mind ESE 

keletkezés, mind eltűnés elképzelhető és a konzerváltsági és fizikokémiai paraméterek 
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összehasonlítása alapján sem várható semmilyen káros hatás ettől a variánstól. (9. Táblázat, 

20. Ábra)  

 

Az MSH2 10. exonjában meghatározott c.1563T>C szubsztitúció az 521. tirozin aminosav 

csendes mutációját jelenti, azaz fehérjeszinten nem okoz változást (p.Tyr521Tyr) – ennek 

ellenére sem sorolható be automatikusan a polimorfizmusok közé, hiszen előfordulási 

gyakorisága igen alacsony (adatbázis-bejegyzések szerint eddig csak egyszer került leírásra), és a 

fehérjeszintű hatás hiánya sem zárja ki az inaktiváló hatást (RICHARD és BECKMANN, 1995). Mi 

egy mindössze 34 évesen vastagbélrákkal diagnosztizált beteg (a Bethesda irányvonalak 1. 

pontját teljesíti) esetében mutattuk ki, akinek DNS-ében más variáns nem fordult elő sem az 

MLH1, sem az MSH2 génben. Mivel a családban nem volt más vastagbélrákos beteg, és az in 

silico előrejelzések is inkább a variáns polimorfizmus voltát erősítik, ebben az esetben 

felvetődik, hogy vagy sporadikus, vagy más szindrómába tartozó esettel van dolgunk – de 

biztosat csak az MSI és IHC vizsgálati eredmények birtokában mondhatnánk. Az ESE-k 

bioinformatikai analízisei egy SRp40 kötő elem eltűnését és egy SC35 kötő elem erősségének 

csökkenését mutatták ki. (9. Táblázat) 

 

Az MSH2 11. exonjában található c.1737A>G (p.Lys579Lys) nukleotidcserét egy olyan 

Amsterdam I-es család vizsgálati alanya esetében mutattuk ki, aki emellett a variáns mellett az 

MLH1 génben található c.1852_1854delAAG (p.Lys618del) patogén mutációt is hordozza, ami 

az előbbi variáns polimorfizmus volta mellett szól. Korábbi in silico vizsgálatok (AUCLAIR és 

mtsai., 2006) és saját analízisünk szerint nem ront el ESE motívumot. Az előző variánshoz 

hasonlóan ez is a MutS_III és MutS_IV domén része.  

 

Az MSH2 12. exonjában található c.1906G>C (p.Ala636Pro, az Msh2 ATPáz doménjében 

helyezkedik el) misszensz mutációt több mint 20 alkalommal leírták, az irodalom szerint 

askenázi zsidó eredetű (FOULKES és mtsai., 2002) – egyes irodalmi adatok szerint a 40 éves kor 

alatt vastagbélrákkal diagnosztizált askenázi leszármazottak több, mint 7%-a esetében ez a 

mutáció áll a betegség kialakulásának hátterében (GUILLEM és mtsai., 2003). Egy kanadai csoport 

meghatározta ezen alapító mutáció kialakulásának hozzávetőleges idejét és helyét is, 1440-1715 

közé (11-22 generációval ezelőtt) és Kelet-Európába téve azt (SUN és mtsai., 2005).  

Az askenázi zsidók körében más, populációspecifikus alapító mutációk is ismertek, amelyek 

különböző rákokra hajlamosítanak (az APC p.I1307K variánst az askenázi populációba 

tartozók mintegy 6-8%-a hordozza; a BRCA1 c.185delAG és a BRCA2 c.6174delT variánsok 
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az örökletes emlőrák kialakulásában játszanak szerepet (RAMUS és mtsai., 1997; CSOKAY és mtsai., 

1999a; 1999b; PAPP és mtsai., 1999; VAN DER LOOIJ és mtsai., 2000b; LOCKER és LYNCH, 2004), sőt 

olyan eset is előfordult, ahol mind az MSH2 p.A636P, mind az APC p.I1307K mutáció 

kimutatható egy család más-más tagjában (YUAN és mtsai., 1999).  

Az előzőekben jellemzett MSH2 c.1906G>C (p.Ala6363Pro) mutációt mi egy Amsterdam I 

kritériumoknak megfelelő család index személyében mutattuk ki, amely család etnikai hátterét 

nem ismerjük. 

Egyes vizsgálatok szerint ez a variáns polimorfizmusnak tekinthető (az aminosavcsere a SIFT, 

PolyPhen, és SNP3D analízisek szerint tolerálható), azonban az újabb, funkcionális, 

bioinformatikai, és koszegregációs (a betegek MSI és IHC analízisének eredményeivel együtt) 

vizsgálati eredmények (OLLILA és mtsai., 2008; ARNOLD és mtsai., 2009) valamint a MAPP 

analízisünk alapján egyértelműen patogén mutációként értékeljük. (20. Ábra, 9. Táblázat) A 

funkcionális elemzések szerint a rosszul párosodott bázisok kötésében vagy elengedésében 

lehet szerepe. (OLLILA és mtsai., 2008) 

 

A misszensz és csendes mutációk elemzésének összefoglalásaként elmondható, hogy 

valamennyi esetében eldönthető, hogy a patogén mutációk vagy az ártalmatlan 

polimorfizmusok csoportjába tartoznak.  

A tizenegy misszensz változásból hetet találtunk patogén mutációnak, a többi négy (együtt a 

két csendes mutációval) polimorfizmusként kezelhető.  

A hét mutációt nyolc különböző családban találtuk meg – ezen családok kritériumoknak való 

megfelelését vizsgálva azt találtuk, hogy a nyolc családból három illeszkedett az Amsterdam I, 

kettő az Amsterdam II kritériumokhoz és három a Bethesda irányvonalakhoz.  

 

A vizsgálatok összegzéseként elmondható, hogy a mutációkat a Lynch szindrómában 

betöltött szerepük alapján osztályozva az 55 családban 17 különböző polimorfizmust, 24 

patogén mutációt (egyet 2 alkalommal) és 3 ismeretlen hatású variánst határoztunk meg. 

 

A polimorfizmusok (8. és 9. Táblázat) közül hat érint kódoló szekvenciát, a többi az 

exonokat határoló intronrégiókban helyezkedik el, azoktól 9-121 bp távolságra. A polimorf 

bázisokra nézve heterozigóta esetek aránya mintáinkban – az adatbázis-adatokkal 

összevethetően – 10-45% közöttinek adódott. 

Megjegyzendő, hogy egy adott variáns gyakorisága, és SNP-adatbázisokban való szerepeltetése 

nem zárja ki a betegséggel való kapcsolat lehetőségét: egyre több adat utal arra, hogy közepes-
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nagy gyakoriságú polimorf allélek kis penetranciájú mutációkként viselkedhetnek (SUNYAEV és 

mtsai., 2001; XI és mtsai., 2004), azonban ennek meghatározása csak igen nagyszámú (néhány 

ezer-néhány tízezer) minta vizsgálatával lehetséges 

 

Az általunk talált és a patogén mutációk közé sorolható szekvenciavariánsok között azok 

elhelyezkedése és molekuláris típusai szerint valamennyi csoport képviselteti magát: a 25 

családban 5 nonszensz mutációt, 6 a leolvasási keret eltolódását okozó kis deléciót és/vagy 

inszerciót, 7 misszensz mutációt (ebből egy visszatérő volt, így 8 darabbal számolhatunk), 1 

splice helyet érintő mutációt, 1 a leolvasási keretet meghagyó kisebb deléciót, valamint 4 

nagyobb, több mint 100 bázispárt érintő deléciót illetve duplikációt mutattunk ki. Ezek az 

arányok jó összhangban vannak az irodalmi adatokkal (DE LA CHAPELLE, 2004), és a mutációs 

adatbázisok összesített adataival, bár az általunk eddig vizsgált mintanagyság messzemenő 

következtetések levonását még nem teszi lehetővé. (24. Ábra) 

 

 

24. Ábra: Az MLH1 és MSH2 gének kódoló 

régióján belül kimutatott patogén mutációk  

 

 

 

 

 

nonszensz mutáció (20%)
frameshift mutáció (24%)
misszensz mutáció (32%)
splice helyet megváltoztató mutáció (4%) 

nagy genomi deléció és inszerció (16%)
kereteltolódást nem okozó kis deléció (4%)

 

A patogén mutációk megoszlása a két gén között azonos (12:12), ami szintén jól egyezik más 

munkacsoportok eredményeivel (DE LA CHAPELLE, 2004; LYNCH és mtsai., 2004).  

Külön figyelmet érdemel a nagyobb szakaszokat érintő szekvenciaváltozások viszonylag nagy 

aránya (az összes patogén mutáció 16%-a) – az ilyen eltérések vizsgálata még nem terjedt el 

széles körben, ezért a gyakoriságukra vonatkozó adatok még nem hasonlíthatóak össze 

megbízhatóan. Az ilyen típusú mutációk háromnegyedét az MSH2 génben azonosítottuk. 

 

Az MLH1 és MSH2 génekben 55 család vizsgálata során feltárt mutációkat az 25. 

Ábrán mutatjuk be. Korábbi adatainkkal (PAPP és mtsai., 2007) – és más irodalmi adatokkal – 

egyezően forró pontot egyik génben sem találtunk, azaz megerősítettnek látjuk azt a kiindulási 

hipotézist, miszerint a Lynch szindrómás családokban mindkét gén teljes kódoló régiójának 

vizsgálata indokolt. Ezt a megközelítést az egyedi mutációk nagy száma is megerősíti.  
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MSH2 cDNS

MLH1 cDNS

MSH2 cDNS

MLH1 cDNS

25. Ábra: Az MLH1 és MSH2 génekben leírt szekvenciavariánsok a magyarországi Lynch 

szindrómás családokban, az MLH1 és MSH2 gének cDNS sémájára vetítve. A piros téglalapok a 

nagy genomi deléciókat és az inszerciót (helye vonalakkal jelölve), a nyílhegyek a pontmutációkat jelölik 

(piros: patogén mutáció; ssáárrggaa: ismeretlen hatású variáns; zöld: polimorfizmus). Az intronokban 

található mutációk az exon-exon határokon tüntettük fel, a transzlációs starthelyet zöld, a stopot piros 

háromszög jelzi. 

 

 

4.5 A Lynch szindróma kialakulásának hátterében álló további genetikai tényezők  

I - más gének  

 

Amint azt az eddigiekben bemutattuk, a Lynch szindróma, mint a leggyakrabban 

előforduló autoszómális dominánsan öröklődő, vastagbélrák-halmozódással járó szindróma 

kialakulásának hátterében főként az MMR rendszer két, korábban említett tagjának 

pontmutációi vagy nagy genomi átrendeződései állnak, ám a klinikailag azonosított Lynch 

szindrómás családoknak így is csak mindössze 50-70% esetében mutatható ki csíravonalas 

mutáció az MLH1 vagy MSH2 gének átíródó régiójában, ritkábban más MMR génekben 

(LAGERSTEDT-ROBINSON és mtsai., 2007). A következőkben ez utóbbira mutatok be egy példát. 

 

A HFC007-es család tagjait, akik ugyan megfelelnek az Amsterdam II kritériumoknak, de a 

többi Lynch szindrómás beteghez viszonyítva későn jelentek meg náluk a szindrómára 

jellemző daganatok (46-53 éves korban), az MLH1 és MSH2 gének kódoló régióinak mind a 

pontmutációkra, mind a nagy genomi átrendeződések kimutatására irányuló vizsgálata után 

negatívnak találtuk.  

Amint egy másik, a Lynch szindróma gyanújának igazolására szolgáló MLPA kit (P008: 

MSH6/PMS2; a nevével ellentétben nem csak erre a két génre, hanem további mismatch-repair 

génekre is tartalmaz próbákat) elérhetővé vált, ezzel az addig negatív Amsterdam I és 
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Amsterdam II családokat újravizsgáltuk. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy az 

MSH6 gén 5. exonjának próbája a család vizsgált tagjában nagy deléciót jelzett (26. Ábra A 

része). Ennek a kitnek a használatával kimutattunk még más deléciókat is, amelyek értékelése a 

következő alfejezet témája lesz. 

 

Az MLPA eredményének ismeretében primert terveztünk az MSH6 5. exonjára, hogy 

kizárhassuk az egy SNP által okozott hibridizációs hiba jelenlétét (26. Ábra), ezt közvetlen 

szekvenálással oldottuk meg. A szekvenálási kromatogram egy részlete az 26. Ábra C részén 

látható. A PCR termék szekvenálásából kiderült, hogy a deléció 65 bázist (26. Ábra D része, 

szürke háttér) törölt az MSH6 gén genomiális szekvenciájából. A variáns elnevezése a 

következő referenciaszekvencia verziók alapján történt:  

MSH6 mRNS: NM_000179.2, MSH6 protein: NP_000170.1. 

 
A variáns cDNS szintű elnevezése MSH6 c.3379_3438+5del65. A fehérje elnevezése nem 

egyértelmű, mivel a deléciós allél esetében törlődik az MSH6 gén 5. intronjának 5’ (donor) 

splice helye, így nagy valószínűséggel a gén 5. exonjának splicing-jára van hatással. Amennyiben 

nem lenne, az elnevezés MSH6 p.1127_1146delX lehetne, mivel a deléció utáni első kodon 

(egy intronszakasz exonizációjával) egy TGA stop kodon. A 65 bázis kiesése nem okozná a 

leolvasási keret eltolódását (ha az exon többi része megtartott lenne, mivel az exonból 60 

bázist töröl), az exonkiesés azt okozná (a 4. intron első fázisban, az 5. nulladik fázisban van), 

így mindenképpen felvetve az NMD általi lebomlás esélyét. Mivel ebben ez esetben sem volt 

lehetőségünk RNS vizsgálatokat végezni, a korábbi feltevések igazolására csak in silico 

predikcióink lehetnek.    

 

A mikroszatellita instabilitás vizsgálat elvégzése ebben az esetben a többi mutációhoz 

hasonlóan magas fokú instabilitást igazolt, az immunhisztokémiai vizsgálat pedig feltárta, hogy 

sem az Mlh1, sem az Msh2 protein nem hiányzik a tumorsejtekből, de az Msh6 protein 

vizsgálata technikai problémák miatt sajnos nem hozott értékelhető eredményt.  

Mindezen szempontok figyelembe vétele mellett elmondható a variánsról, hogy patogén 

mutációként kezelhető, azzal a további kitétellel, hogy nem jósolható meg egyértelműen, 

milyen hatása lesz az Msh6 fehérjére. Előreláthatóan csonkolja az Msh6 fehérje C-terminális 

doménjét (MutS_C), aminek az ATP kötésében van szerepe. 
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26. Ábra: Az MSH6 gén 5. exonját érintő deléció. Az ábra A részén az MLPA vizsgálat 
eredményének részlete látható, nyíllal jelölve az MSH6 5. exonjához tartozó csúcs (a kontroll 
minta magasságának a fele). Az ábra B részén az agaróz gélelektroforézis eredménye látható, a 
várt, normál allélról képződő termék 454 bp. A jobb oldali kontroll mintában ekkora termék 
látható. A pozitív mintában egy körülbelül 100 bp-ral kisebb deléciós termék (piros nyíl) is jelen 
van. M: molekulatömeg marker, a kék nyíl a 250 bp-hoz tartozó, a fekete az 500 bp-hoz tartozó 
csíkot jelöli. A C részen a deléciós minta szekvenálási kromatogramja látható. A D részen az 
MSH6 gén 5. exonjának (PIROS NAGYBETŰK) szekvenciakörnyezete, a régióra tervezett 
primerek hibridizációs helye (dőlt, vastagított zöld és kék betűk), az MLPA próba ligációs 
(piros ellipszisben) és hibridizációs (ettől mindkét irányban 20 bp) helyei, valamint a delécióval 
kiesett rész (szürke háttér) láthatók.  

 

 

 

MSH6 5. exon

: kontroll

: beteg

B M

+ –

ccttggcacttctatggtccagatgttagagggtaagtattttgatgggggagatcgttg
gactgtaattgaaagttatgtcttataatgaaatgtgttatataaagaagacctataaaa
cacttaggctgataaaacccccaaacgatgaagcctcacttttaccctctcttttaacag

taactgattcttaaagttttgttatcagaaagt
catttgtgacattaggaataacatacttaggtgatcattttccaaacacagttacataaa
agtcagccagtgacttaataggaagcaaagggaaattactccctgtgttataaaattgag

D

ATGTTTTACTGTGCCTGGCTAACTATAGTCGAGGGGGTGATGGTCCTATGTGTCGCCCAG
TAATTCTGTTGCCGGAAGATACCCCCCCCTTCTTAGAGCTTAAAGGATCACGCCATCCTT
GCATTACGAAGACTTTTTTTGGAGATGATTTTATTCCTAATGACATTCTAATAGGCTGTG
AGGAAGAGGAGCAGGAAAATGGCAAAGCCTATTGTGTGCTTGTTACTGGACCAAATATGG
GGGGCAAGTCTACGCTTATGAGACAGg

A MSH6 5. exon

: beteg

: kontroll

MB C

+ –

ccttggcacttctatggtccagatgttagagggtaagtattttgatgggggagatcgttg
gactgtaattgaaagttatgtcttataatgaaatgtgttatataaagaagacctataaaa
cacttaggctgataaaacccccaaacgatgaagcctcacttttaccctctcttttaacag

taactgattcttaaagttttgttatcagaaagt
catttgtgacattaggaataacatacttaggtgatcattttccaaacacagttacataaa
agtcagccagtgacttaataggaagcaaagggaaattactccctgtgttataaaattgag

D

ATGTTTTACTGTGCCTGGCTAACTATAGTCGAGGGGGTGATGGTCCTATGTGTCGCCCAG
TAATTCTGTTGCCGGAAGATACCCCCCCCTTCTTAGAGCTTAAAGGATCACGCCATCCTT
GCATTACGAAGACTTTTTTTGGAGATGATTTTATTCCTAATGACATTCTAATAGGCTGTG
AGGAAGAGGAGCAGGAAAATGGCAAAGCCTATTGTGTGCTTGTTACTGGACCAAATATGG
GGGGCAAGTCTACGCTTATGAGACAGg

 74



Összegzésként az mondható el erről az esetről, hogy ez az elsőként kimutatott MSH6 mutáció 

a magyarországi Lynch szindrómás populációban, és nemzetközi adatbázisokban sem szerepel. 

Bár ez a variáns az eddig leírt összes MMR génben található patogén mutációnak csak 3%-át 

teszi ki (1/26), de más MSH6 mutációk jelenlétének lehetőségét figyelembe véve a nagy 

genomi változások vizsgálata mellett javasoljuk e gén pontmutációinak szűrését is.  

 

Az új MLPA P008-as kit használatát hasznosnak tartjuk annak ellenére, hogy a benne található 

PMS2 próbák egy része (valószínűleg az ismert PMS2 pszeudogének miatt) nem ad megfelelő 

értékelésre alkalmas jelet (CLENDENNING és mtsai., 2006; NIESSEN és mtsai., 2007) – hiszen az 

MSH6 és a PMS2 mellett egyéb MMR génekre, valamint más szindrómákra hajlamosító gének 

(MAP – MYH asszociált polipózis) vizsgálatára is tartalmaz próbákat. 

 

 

4.6 A Lynch szindróma kialakulásának hátterében álló további genetikai tényezők  

II - más mechanizmusok   

 

Az eddigiekben összefoglalt eredményeink az általános mutációvizsgálati szempontok 

szerint készültek és összevethetők a szűrésben nemzetközileg alkalmazott javaslatokkal (VASEN, 

2007; HEGDE és ROA, 2009), azonban ezek alkalmazásával nem mutatható ki a Lynch 

szindrómába sorolt családok mintegy 30-50%-a esetében az ismert gének kódoló régióin belül 

elhelyezkedő kóroki mutáció, valószínűsítve más, ezen betegség kialakításában szerepet játszó, 

mindeddig ismeretlen mechanizmusok jelenlétét. 

 

Az MSH2 gén proximális promóterében jelen lévő, de a kódoló szakaszokat nem érintő nagy 

deléciók jelenlétének igazolása mellett (DI FIORE és mtsai., 2004; BAUDHUIN és mtsai., 2005) a 

közelmúltban vetődött fel, hogy a ritka alternatív inaktiváció példája lehet a két fő MMR gén 

(MLH1 és MSH2) esetében a promóter régió csíravonalas epimutációja. Ezekkel kapcsolatban 

az MLH1 esetében csak a minden szövetre kiterjedt jelenlétet igazolták, az MSH2 esetében az 

öröklődés lehetőségét is felvetik (SUTER és mtsai., 2004; CHAN és mtsai., 2006). A csíravonalas 

epimutáció létét, de leginkább örökölhetőségének lehetőségét ugyan többen 

megkérdőjelezhetőnek tartják (CHONG és mtsai., 2007; HITCHINS és WARD, 2007;  HORSTHEMKE, 

2007; SUTER és MARTIN, 2007), de a vita mindeddig nem dőlt el az MLH1-el összefüggésben – 

az MSH2 esetében ezzel szemben egy másik, valószínűbb mechanizmus léte körvonalazódik 

(KOVACS és mtsai., 2009; LIGTENBERG és mtsai., 2009).  
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A Lynch szindrómás családok vizsgálata során figyelembe veendő szempont, hogy bár a nagy 

genomi átrendeződések felderítésére az MLPA – esetleg más vizsgálati módszerek, pl. 

Southern blot, QMPSF reakció – egyre szélesebb körben terjed, ám még nem általános ezek 

használata, ezért előfordulhatnak olyan populációk, ahol a hagyományos mutációvizsgálati 

megközelítések kizárólagos alkalmazása miatt az ilyen típusú mutációk feltáratlanok maradtak.  

 

Ezeken és az esetlegesen felmerülő technikai problémákon kívül egyéb, a Lynch szindrómával 

összefüggésben nem ismert, de más betegségek esetében bizonyított, nem hagyományos 

mutációs mechanizmusok is lehetnek a háttérben.  

 

Ilyen mechanizmus lehet a long range control (távoli elemek szabályozó hatása, nagy 

hatótávolságú szabályzás) összefoglaló néven említhető változások összessége is (mutációk 

távoli, olykor akár több megabázis távolságban megtalálható cisz-szabályozó elemekben; 

transz-regulátorok mutációi). Több vizsgálatban is kimutatták, hogy egy gén távoli szabályozó 

elemének kromoszómális átrendeződéssel vagy delécióval történő megzavarása a gén 

betegséget okozó mutáns változatához rendkívül hasonló, vagy akár azzal azonos fenotípust 

eredményez. (KLEINJAN és VAN HEYNINGEN, 2005) Az alábbiakban erre mutatok be néhány 

példát. 

Az egyik az az α-talasszémiás eset, ahol a HBA1 gént is tartalmazó 18 kb nagyságú deléció 

hatására olyan súlyosságú fenotípus jött létre, ami az ugyanezen az allélon elhelyezkedő HBA2 

gén érintettségét is valószínűsítette (az α-globin tökéletes működéséhez mind a HBA1, mind a 

HBA2 két kópiájára szükség van) (BARBOUR és mtsai., 2000; TUFARELLI és mtsai., 2003; KLEINJAN 

és VAN HEYNINGEN, 2005). Ebben az esetben egy, a HBA2 gén CpG szigetét is magában foglaló 

2 kb hosszúságú DNS szakasz erőteljes metilációját mutatták ki a beteg valamennyi vizsgált 

szövetében, ami szöges ellentétben áll az α-globin génekre normál körülmények között 

jellemző metilálatlansággal. A kísérletek szerint a metilációt az indukálta, hogy a közeli, 

ellenkező irányba átíródó LUC7L gén utolsó 3 exonját és poliadenilációs szignálját is 

eltávolította a deléció, aminek hatására az RNS polimeráz továbbolvasott a HBA2 génen és 

promóterén. Az aberráns, a két gén közötti átolvasással keletkezett antiszensz transzkriptek a 

HBA2 gén promóterének metiláció-közvetítette csendesítését okozták.  Ez a mechanizmus, 

mivel a deléciós kromoszómához kapcsolódik, a cisz hatások közé sorolható, és az irodalom 

szerint több géngazdag genomiális régióban is problémát okozhat (TUFARELLI és mtsai., 2003; 

KLEINJAN és VAN HEYNINGEN, 2005; LIGTENBERG és mtsai., 2009). 
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Egy másik példa az X kromoszómához kapcsolt süketség 3-as típusában szerepet játszó 

POU3F4 gén nagy genomi átrendeződései (egy komplex inverzió/duplikáció és több deléciós 

eset), amelyeknek egy átfedő régiója a géntől 5’ irányban, 900 kb távolságban található meg – 

valószínűsítve egy 5’ helyzetű cisz kontroll elem jelenlétét. (CREMERS és CREMERS 2004; DE KOK 

és mtsai., 1995; 1996)  

Ezen vizsgálatok rávilágítottak egy-egy adott gén nagy hatótávolságú transzkripciós 

kontrolljának fontosságára. (KLEINJAN és VAN HEYNINGEN, 2005) 

 

Az eddigi vizsgálatokkal 55 családból 26-ban mutattunk ki 25 féle, az MLH1, MSH2 és MSH6 

gének kódoló régióját érintő, a Lynch szindróma kialakításában szerepet játszó pontmutációt és 

nagy genomi változást. 

 

Tovább vizsgálva az eddig negatívnak bizonyult 29 családot, az MLPA P008 kit használatával 

öt esetben egy csökkent hibridizációs szignál jelenlétét figyeltük meg az MSH2 gén végétől 17 

kb-ra, az 5’ irányban található TACSTD1 gén utolsó exonjában (27. Ábra).  

 

Mivel a kitben található, a deléciótól 5’ és 3’ irányban elhelyezett próbapárok közül egyik sem 

mutatott szignálcsökkenést, tudtuk, hogy az öt deléció közül egyik sem érinti sem a TACSTD1 

harmadik, sem az MSH2 első exonját. Ezen szekvenciaváltozásokon kívül az MSH2 gén teljes, 

direkt, exonról-exonra történő szekvenálása semmilyen más patogén mutációt nem mutatott ki. 

 

Amint azt korábban kifejtettük, az irodalomban több példa is létezik a nem hagyományos 

patogén mechanizmusokra. Ebben az esetben felmerült, hogy az ezen 5 család esetében 

felfedett 5’ helyzetű extragénikus deléciók ezek közé a ritkán vizsgált betegségokozó 

mechanizmussal ható mutációk közé tartoznak, ezért úgy döntöttünk, hogy tovább 

karakterizáljuk ezeket az eseteket.  

 

Az 5 családban a betegség kialakulásakor megfigyelt életkor nem tért el szignifikánsan a többi, 

bizonyítottan MSH2 mutációt hordozó Lynch szindrómás beteg életkorától (5’ deléciós 

populáció: 25–63 év, átlag 39,1 év; MSH2 mutáció hordozó populáció: 22–53 év, átlag 38,5 év) 

(PAPP és mtsai., 2007).  
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27. Ábra: A magyarországi Lynch szindrómás populációban kimutatott MSH2 génen kívüli 

nagy deléciók A kép felső részén a TACSTD1 és az MSH2 gének valamint a környező genomi régió 
sémája, alatta az 5 családban kimutatott deléció. A pontozott téglalap az 5 családban kimutatott deléció 
közös részét jelöli, a sematikus génábra felett, az MLPA próbáknak megfelelő helyeken nyilakkal jelezve 
a legfelső deléciót hordozó beteg MLPA vizsgálati képének részletei láthatók. A fekete nyilak a nem 
deléciós próbarészeket, a piros nyíl a deléciós próbát szemlélteti, ebben az esetben a piros vonal a 
negatív kontroll mintához, a kék vonal a beteg mintájához tartozik. 
 
 

Az irodalmi adatokat megvizsgálva azt találtuk, hogy az MSH2 mutációt hordozó betegekben 

előforduló, vastagbélen kívül nagy gyakorisággal megjelenő tumorokhoz képest (a vizsgálatba 

bevont férfiak és nők számát is figyelembe véve) ebben az öt családban a vastagbélrákon kívül 

más, a Lynch szindrómával kapcsolatba hozható tumorok megjelenése szinte egyáltalán nem 

figyelhető meg. (GOECKE és mtsai., 2006; LAGERSTEDT-ROBINSON és mtsai., 2007) 

 

Az öt, egymással tudott rokoni kapcsolatban nem lévő családban a deléciók töréspontjainak 

szekvenálása után kiderült, hogy 4 különböző deléciót hordoznak – az egyetlen visszatérő 

deléció nem volt kimutatható a nem- és kor szerint illesztett, 50 kontroll mintában. Az azonos 

deléciót hordozó két család esetében az MSH2 gént körülvevő régió haplotípus-elemzése 

mellett döntöttünk, és a vizsgálat eredményeként megállapítottuk, hogy van egy közös 

haplotípus, amely a delécióval együtt öröklődik: ez egy közös őst valószínűsít. A delécióval 

együtt járó közös haplotípus (5-G-T-A-2-9, a dinukleotid ismétlődések alléljei nagyság szerint 

számozva) nem volt jelen az ezt a deléciót nem hordozó, azonos populációból származó 21 

szülő-gyerek párban. (28. Ábra) 
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28. Ábra: A két, azonos deléciót hordozó család haplotípuselemzése. Piros négyszögek: 
közös, a betegséggel kapcsolt haplotípus. Teli és üres rombuszok: hordozók és nem hordozók, 
a felettük látható azonosítók a családfán belüli helyzetüket jelölik. A II-1, II-6, III-2 és III-3 
jelzésű családtagok a vizsgálat időpontjában még nem voltak betegek (a családfán a vizsgálat 
elvégzésekori életkorok), ez esetükben a viszonylag fiatal korral magyarázható. A családfán 
látható egyéb jelzések és rövidítések megegyeznek az 10. Ábrán használtakkal. 

 

 

Mivel az MSH2 génhez legközelebbi 3’ töréspont is több, mint 5 kb távolságra van a gén 

transzkripciós starthelyétől, egyik általunk leírt deléció sem érintette az IWAHASHI és munkatársai 

(1998) által vizsgát MSH2 promóter régiót (az MSH2-től ~4 kb távolságra 5’ irányban) – ezért 

ezek patogén hatása csupán a szekvencia-adatokat vizsgálva nem volt egyértelmű. 

A deléciók tartalmaznak egy közös, egy 3656 bp hosszúságú genomi régiót, amely magában 

foglalja a TACSTD1 gén utolsó két exonját és 3’ UTR régióját. (27. Ábra) 

 

A patogenitás tisztázására használatos mikroszatellita instabilitási és immunhisztokémiai 

vizsgálatokkal kimutattuk, hogy mind az 5 család esetében az MSH2 génnel kapcsolatos hibák 

állhatnak a Lynch szindróma hátterében. További vizsgálatok bizonyították a vastagbélrák és a 

deléció koszegregációját ezekben a családokban. (28. és 29. Ábra) 
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29. Ábra: A HFC 138 II-1 tagjának immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitási 

eredménye  

Felül: az immunhisztokémiai vizsgálat eredményei, a bal oldali panelen látható, hogy az MSH2 fehérje 
nem festődik a betegtől származó vastagbél adenokarcinóma sejtekben, a jobb oldali panelen az MLH1 
fehérje jelenléte mutatható ki. Mindkét esetben a sztrómális fibroblasztok szolgáltak a festődéshez belső 
pozitív kontrollként. Alul: a mikroszatellita instabilitás vizsgálat eredményei. Piros csillagok jelzik az 
újonnan megjelenő alléleket, ezekből látszik, hogy ezen beteg a mintájában mind az 5 marker instabil 
(MSI +).  
 

 

Annak érdekében, hogy megbecsülhessük az 5’ irányban elhelyezkedő, de az MSH2 gén kódoló 

régióját nem érintő variánsok jelentőségét a Lynch szindróma esetében, és lehetséges 

magyarázatokat keressünk arra, miért nem ismerték fel ezeket a korábbi vizsgálatok során, 

áttanulmányoztuk az MSH2 nagy genomi átrendeződéseivel foglalkozó irodalmat. Ennek során 

kiderült, hogy a legtöbb csoport csak az MSH2 gén kódoló régiójában levő 3’ töréspontú nagy 

deléciók 5’ irányú kiterjedését (CHARBONNIER és mtsai., 2005), vagy az IWAHASHI és munkatársai 

(1998) által elemzett promóter régiót vizsgálta (DI FIORE és mtsai., 2004). A Southern 
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hibridizációs módszer alkalmazásával is feltártak a Lynch szindrómával összefüggő nagy 

genomi átrendeződéseket, azonban a szokásos restrikciós enzimek használata behatárolja 

bármilyen deléció kimutatásának esélyét az MSH2 géntől 5’ irányban. (WAGNER és mtsai., 2003; 

BAUDHUIN és mtsai., 2005; VAN DER KLIFT és mtsai., 2005)  

 

BAUDHUIN és munkatársai (2005) 365 beteg vizsgálatával mindössze egy deléciót írtak le közel 

az általunk vizsgált régióhoz anélkül, hogy tisztázták volna ennek ok-okozati összefüggését a 

Lynch szindrómával vagy akár felvetették volna ennek lehetőségét (sem MSI, sem IHC 

vizsgálatot nem végeztek, és a deléció töréspontjait sem határozták meg). 

 

VAN DER KLIFT és munkatársai (2005) egy igen nagy betegpopulációt (439 beteget) vizsgálva 

három különböző, az MSH2 géntől 5’ irányban elhelyezkedő (de a 4 kb hosszúságú promóter 

régióval minden esetben átfedő) nagy deléciót találtak, amelyek közül kettő esetében tudták az 

MSI és/vagy IHC vizsgálatot elvégezni. Tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy 

„csak a közvetlenül a gén első exonja előtt található deléciók (és azok közül sem mindegyik) 

károsíthatják az MMR gének expresszióját”.  

 

A fenti vizsgálatokban meghatározottnál (1/365, ill. 3/439) a mi populációnkban sokkal 

gyakoribbnak (5/28) látszik ez a mutációtípus – valószínűleg a korábbi vizsgálatok során 

alkalmazott módszerek limitáltsága vagy az eredmények nem megfelelő értelmezése miatt.   

 

A transzkripciós egységen kívüli, igen nagy, akár több megabázis távolságban megtalálható 

cisz-szabályozó szekvenciák mutációi többféle módon inaktiválhatják a géneket – többek 

között transzkripciós faktor kötőhelyek módosításával, a kromatinstruktúra megváltoztatásával, 

vagy egyéb, egyedi mechanizmusokkal (KLEINJAN és VAN HEYNINGEN, 2005).  

Mivel ezen mechanizmusok nagy többsége a konzervált szekvenciaelemek megváltozásával 

kapcsolatos, transzkripciós faktor (TF) kötőhely keresést végeztünk a mind a négyféle 

delécióban megtalálható legkisebb közös szekvenciarészen (3656bp) a MatInspector szoftver 

felhasználásával, amely analízis nem tárt fel semmilyen szignifikáns találati mintázatot 

(CARTHARIUS és mtsai., 2005).  

Egy másik lehetőségként merült fel az S/MAR (scaffold/matrix attachment regions; 

sejtváz/intracelluláris mátrix kötő régiók) néven ismert, a citoszkeletonnal való kapcsolat 

kialakításáért felelős szekvenciamotívumok vizsgálata, amelyeknek kulcsszerepe van – többek 

között –a transzkripció szabályozásában (CHATTOPADHYAY és PAVITHRA, 2007). 
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A negatív eredménnyel zárult TF-kötőhely kereséssel ellentétben ezen elemek – a SMARTest 

szoftver (a Genomatix Suite programcsomag része) használatával megvalósult (FRISCH és mtsai., 

2002) – in silico predikciója pozitív találatot eredményezett a deléciós régióra, ezzel felvetve a 

lehetőségét annak, hogy ezek a mutációk a kromatinstruktúra megváltoztatásán keresztül 

hatnak. Ennek igazolása a mi delécióink esetében további vizsgálatokat igényel. 

 

A deléciók patogén hatásának magyarázatára alternatívaként felmerült egy mutációs 

mechanizmus, amelyet egy másik betegség, az α-talasszémia (a korábbi példában felhozottól 

eltérő) esetében már leírtak. WHITELAW és PROUDFOOT (1986) dolgozatukban egy olyan beteg 

mutáns alléljénak vizsgálatáról számolnak be, akinél az α2 globin gén poliadenilációs 

szignálszekvenciáját egy pontmutáció tönkretette. Korábbi vizsgálatok arra utaltak, hogy a 

mutáns szekvenciáról nem képződik helyesen poliadenilált mRNS (HIGGS és mtsai., 1983). 

Újabb vizsgálatok rávilágítottak, hogy az alfa2 globin gén hibás transzkripciós terminációja 

nem csak ezen gén érintett alléljének inaktivációját okozta, hanem a tőle közvetlenül 3’ 

irányban elhelyezkedő α1 globin génbe történő átolvasást is eredményezett, gátolva ezzel ez 

utóbbi gén mind mRNS, mind pedig fehérjeszintű kifejeződését is. (WHITELAW és PROUDFOOT, 

1986) 

 

A fentiekből kiindulva, mivel mind a négy, magyarországi populációban kimutatott TACSTD1 

deléció eltávolítja a gén utolsó két exonját a terminációs kodonnal és a poliadenilációs szignállal 

együtt, feltételeztük, hogy a gén transzkripciójának elongációja során az RNS polimeráz II 

továbbolvas a tőle 3’ irányban elhelyezkedő MSH2 génbe. 

Hogy teszteljük ezt az alternatív modellt, RNS-t izoláltunk két különböző deléciót hordozó 

családunk 6 betegének erre a célra félretett fehérvérsejtjeiből. Mivel a TACSTD1 génről 

képződő mRNS expressziója nagyon alacsony ezekben a sejtekben, olyan reverz transzkriptázt 

kellett használnunk a cDNS szintézishez, amely nagyon kis mennyiségű mRNS-ből is képes a 

további munkához megfelelő mennyiségű cDNS-t előállítani.  

 

Ezt a megközelítést használva kimutattuk a TACSTD1 és MSH2 génekről képződő fúziós 

transzkriptek egy keverékét, amelyeknél az újonnan képződő 5’ (donor) és 3’ (akceptor) splice 

helyek az átlagos konszenzus értékekkel összevethetők voltak, és követték a GT/AG szabályt 

is (a splice helyek konszenzus értékeinek kiszámítása a SHAPIRO és SENAPATHY által 1987-ben 

kifejlesztett formulán alapult). (30. Ábra) 
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30. Ábra: Az egyik TACSTD1 3’ deléció hatására kialakult fúziós transzkriptek. A kép 
legtetején a TACSTD1 és MSH2 gének sematikus ábrája látható (számozva az exonok, az intronok 
és az intergénikus régió nem méretarányos, az exonizálódó AluJo ismétlődő elemet leszámítva). A 
bemutatott esetben a TACSTD1 8. és 9. exonja esett ki, ezt zárójelek jelzik az ábrán. A gének ábrája 
alatt a kimutatott fúziós transzkriptek sémája, ezek alatt a 4. és az 5. transzkript szekvenálásának 
eredménye látható – ezen a világos színek a delécióval és alternatív splicing-gal kihagyott részeket, a 
sötétek a bennmaradó részeket jelölik. 

 

 

Néhány transzkript esetében megfigyeltük egy a TACSTD1 és az MSH2 gének közötti, 

intergénikusan elhelyezkedő AluJo ismétlődő elem egy 111 bp hosszú szakaszának 

exonizációját is (30. Ábra). 
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Egy kivétellel valamennyi fúziós transzkript korai stop kodont tartalmaz, így fúziós fehérje 

létrejötte csak a Tx2 transzkriptről lehetséges, de az Msh2 fehérje egy funkcionális doménje 

csonka lesz ebben az esetben is. 

 

A rákra hajlamosító mechanizmusok között nem merült fel korábban ez az ún. transzkripciós 

interferencia, azonban a TACSTD1/MSH2 fúziós transzkriptek jelenléte a deléciót hordozók 

esetében arra mutat, hogy mégis szerepe van a Lynch szindrómára való hajlam kialakításában. 

(KOVACS és mtsai., 2009) 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy csoportunk karakterizálta az első olyan Lynch szindrómás 

betegcsoportot, ahol bizonyítottan az MSH2 géntől több kilobázis távolságra 5’ irányban 

jelenlévő nagy deléciók okozzák a betegséget. A deléciók patogenitása mellett szól az 

immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitás vizsgálatok pozitív eredménye, a deléciók és a 

vastagbélrák koszegregációja ezekben a családokban, valamint az MSH2 gén kódoló régióján 

belüli bármilyen más mutáció hiánya.  

 

Habár egyéb, alternatív magyarázatok sem zárhatók ki egyértelműen, feltételezzük, hogy az 

ilyen típusú távoli 5’ deléciók a transzkripció terminációját szabályozó szekvenciaelemek (pl. 

poliadenilációs szignálok) eltávolításával megszüntetik a TACSTD1 gén normál transzkripciós 

terminációját, így a deléciós allélon a TACSTD1 gén promóterének kontrollja alá kerül az 

ugyanezen a kromoszómán található MSH2 allél. 

 

A transzkripciós interferencia működése nagyban függ a benne részt vevő promóterek 

egymáshoz viszonyított erősségétől, (SHEARWIN és mtsai., 2005). A TACSTD1 gén expressziója 

kifejezett a vastagbél és egyéb epiteliális szövetek nyálkahártyájában (amint azt a róla képződő 

fehérje neve is mutatja – EpCam: epithelial cell adhesion molecule), viszont igen gyenge más 

szövetek (például a vér) esetében (TRZPIS és mtsai., 2007). Az is ismert tény, hogy az EpCam 

expressziója a tumorprogresszióval is összefüggést mutat, mind vastagbéldaganatokban (XIE és 

mtsai., 2005, TRZPIS és mtsai., 2007), mind pedig emlő- és ováriumkarcinómás megbetegedések 

esetében (SPIZZO és mtsai., 2004; 2006; TRZPIS és mtsai., 2007). Talán ezzel az epiteliális 

szövetekre jellemző expressziós mintázattal magyarázható az MSH2 érintett alléljének ezekhez 

a szövetekhez kapcsolódó inaktivációja, ami egybevág az általunk megfigyelt, szűkített Lynch 

szindrómás fenotípussal. (KOVACS és mtsai., 2009) 
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Emellett, mivel két TACSTD1 deléciót hordozó családunk ugyanazt a deléciót hordozza, és 

ezek esetében valószínűsítettük a közös eredetet is, ez a deléció az elsőként leírt alapító hatásra 

létrejött mutáció a magyarországi vastagbélrákos családokban – egy olyan populációban, ahol 

más tumorszuppresszor gének esetében gyakran kimutatható az alapító hatás (RAMUS és mtsai., 

1997a; 1997b; VAN DER LOOIJ és mtsai., 2000b). 

 

A megfelelő Lynch szindrómás családok alapos, a TACSTD1 génre is kiterjedő vizsgálata 

várhatóan képes lesz az ilyen típusú mutációk populációspecifikus mintázatának felderítésére. 

Egy az általunk feltárthoz hasonló alapító hatást VAN DER KLIFT és munkatársai (2005) dolgozata 

is említ: egyik deléciójuk leírásánál az egyik társszerzőre, mint szóbeli hivatkozási forrásra 

utalva megjegyzik, hogy ugyanaz a variáns további négy svájci családban is jelen volt. 

 

Saját közleményünkkel szinte egy időben megjelent egy holland-kínai csoport dolgozata 

(LIGTENBERG és mtsai., 2009), akik két, a miénkhez hasonló deléciót írtak le összesen 6 

családban. Mind a négy holland család esetében ugyanazt a deléciót (TACSTD1 c.859-

1462_*1999del, 4909bp hosszú) mutatták ki, amely egy közös, a betegséggel együtt öröklődő 

haplotípushoz kapcsolható. Két kínai család esetében két másik, esetükben közös 

töréspontokkal rendelkező deléciót írtak le (TACSTD1 c.555-894_*14194del, 22,8 kb hosszú), 

amelynél a közös eredetet kizárták. Ezen csoport holland fele több olyan család vizsgálatából 

indult ki, amelyeknél MSI genotípus, valamint Msh2 és Msh6 fehérjehiány volt kimutatható a 

tumorszövetben, a csoport másik fele pedig az ismert MSH2 csíravonalas (és mozaikos 

megjelenést mutató) promóter hipermetilációs családjukban (CHAN és mtsai., 2006) kereste 

tovább azt a cisz szabályozó elemet, amely ezt a fenotípust okozhatta. Eredményeik 

összevetéséből arra jutottak, hogy az általuk kimutatott TACSTD1-MSH2 fúziós transzkriptek 

(amelyek megegyeznek az általunk leírtak közül hárommal) váltják ki az MSH2 allél- és 

szövetspecifikus inaktivációját, mégpedig oly módon, hogy a magas TACSTD1 expressziót 

mutató epiteliális szövetekben a transzkripciós továbbírás hatására hipermetilálódik az MSH2 

promótere, ezzel a TACSTD1-et expresszáló szövetekre korlátozva az MSH2 inaktivációját és 

így a Lynch szindrómára jellemző fenotípust (ami egyébként is főleg az epiteliális szövetekre 

jellemző). 

 

Az általunk és más csoportok által talált deléciók könnyebb összevethetőségének érdekében a 

deléciókat és jellemzőiket a Melléklet M2. Ábráján tüntettük fel. 
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Eddigi, fentebb összefoglalt eredményeinkre, valamit LIGTENBERG és munkatársai (2009) 

eredményeire alapozva javasoljuk, hogy azokban az esetekben, ahol az immunhisztokémiai 

eredmények az MSH2 érintettségét valószínűsítik és kimutatható a mikroszatellita instabilitás, 

de a hagyományos mutációvizsgálati módszerek alkalmazása nem tár fel az MSH2 gén kódoló 

régiójában semmilyen ezt indokló szekvenciaváltozást,  a TACSTD1 3’ exonjait is be kell vonni 

a vizsgálatba. (KOVACS és mtsai., 2009) 

  

Bár a transzkripciós interferenciáról mindeddig nem merült fel, hogy több betegségre 

hajlamosító gén gyakori inaktivációs mechanizmusa lenne, szintén a fentiek alapján úgy véljük, 

hogy ezen mutációtípus jelenlétének lehetősége potenciálisan fontos lehet más gyakori, 

mendeli öröklésmenetet mutató betegségek esetében is – ahol a betegséggel kapcsolt gén(ek) 

ismert(ek), azonban a rutin mutációvizsgálat nem ad a még nem beteg családtagokra nézve a 

teszteléshez szükséges döntő bizonyítékot. 

 

 

4.7 Genotípus-fenotípus összefüggések 

 

A szekvenciavariánsok értékelése után meghatároztuk, hogy az általunk talált biztosan 

patogén mutációk milyen összefüggésben vannak a vizsgált családok fenotípusos jellemzőivel, 

elsősorban a Lynch szindróma különböző kritériumainak való megfeleltethetőségükkel.  

 

Az 31. Ábrán szembetűnő, hogy a patogén mutációk gyakorisága annál nagyobb, minél 

szigorúbb kiválasztási feltételeket alkalmazunk (míg az Amsterdam I feltételeknek megfelelő 

családok 79%-a, a Bethesda irányvonalak egyes kritériumait teljesítő családok mindössze 26%-a 

bizonyult hordozónak). Eddigi eredményeink tehát az Amsterdam kritériumrendszer 

alkalmazhatósága mellett szólnak, de az alacsony esetszám miatt, és mivel kis gyakorisággal a 

gyengébb kritériumrendszereknek megfelelő családokban is megfigyeltünk mutációkat, az ilyen 

esetek vizsgálatba való bevonása továbbra is egyedi elbírálást igényel. Ezen megállapításaink 

egybehangzanak BANNO és mtsai (2003), valamint KIEVIT és mtsai (2004) eredményeivel. Az 

Amsterdam kritériumoknak megfelelő családok esetében igen magas, az irodalmi adatokhoz 

képest is feltűnően nagy százalékban mutattunk ki patogén mutációkat – ezt az arányt kis 

részben az MSH6 deléció, nagyobb részben azonban az eddig nem vizsgált, TACSTD1 gén 3’ 

deléciói javították. Ezen deléciók jelentőségére csak előrejelzéseink lehetnek, de mivel a 
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családjaink 9%-ban (ami az összes patogén mutácó 16%-a) voltak kimutathatók ezek a 

változások, így azon betegek esetében, akiknél mikroszatellita instabilitás és MSH2 

immunhisztokémiai analízissel negatívnak talált vastagbéldaganat volt jelen, és emellett nem 

volt az MSH2 kódoló régiójában felfedhető patogén mutáció, a javasolt technika (MLPA P008-

as kit) alkalmazása nagy gyakorisággal fedheti fel ezeket a mutációkat. 
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31. Ábra: Patogén mutációk gyakorisága a Lynch 

szindróma különféle kritériumrendszereinek meg-felelő 

családokban. Az 55 család vizsgálata során azonosított 
patogén mutációk megoszlása a csoportosításhoz használt 
háromféle kritériumrendszer szerint (A I: Amsterdam I; A II: 
Amsterdam II; B: Bethesda). A függőleges tengelyen az egyes, 
egyre világosabb zöld oszlopok az egyre enyhébb 
kritériumokba tartozó patogén mutációk arányát jelzik.  
 

 

 

Míg a három, a gének kódoló régióján belül elhelyezkedő tehát azt részben törlő nagy deléció 

Amsterdam I kritériumoknak megfelelő családokban jelent meg, ami ezek jellegzetes fenotípust 

kialakító hatása mellett szól (AINSWORTH és mtsai, 2004) – addig az eddig feltárt egyetlen nagy 

inszerció (MSH2/15. exon) egy szintén erős, de az Amsterdam kritériumoknak meg nem felelő 

családban volt kimutatható, ahol az index személynél 3, különálló vastagbéldaganat alakult ki. 

Megjegyzendő, hogy ezen családról igen kevés adat áll rendelkezésünkre, így nem kizárt, hogy 

több információ birtokában ez a család is megfelelne az Amsterdam kritériumoknak. Ehhez 

hasonlóan a négy, a TACSTD1 utolsó exonjait törlő nagy deléció közül három az Amsterdam 

kritériumoknak megfelelő családokban volt kimutatható (a visszatérő deléció két Amsterdam I-

es családban), míg egy család a Bethesda irányvonalak négy alpontját teljesítette. 

 

Az index személyek életkora a betegség diagnózisakor a patogén mutációt hordozó és nem 

hordozó esetekben nem tért el szignifikánsan (36,7 vs. 42,2 éves, p=0,065, nem párosított t-

teszt alkalmazásával), ami utalhat arra, hogy a kritériumoknak való megfelelés már önmagában 

is valószínűsíti valamilyen kockázatot fokozó gén hibáját a háttérben. 
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4.8 Javasolt vizsgálati stratégia 

 

Eddigi eredményeink alapján a magyarországi Lynch szindrómás eseteknél 

alkalmazandó vizsgálati stratégiára vonatkozó javaslatainkat a következő alapelvek szerint 

foglaljuk össze: 

 

 a vizsgálatra való kiválasztás során az Amsterdam kritériumok betartása indokolt, mivel a 

talált patogén mutációk 81%-a ezekben a családokban fordult elő. Olyan esetekben, ahol 

az Amsterdam kritériumok nem értelmezhetők, de a család a Bethesda irányvonalak 

valamelyikének megfelel, a vizsgálat megfontolandó; 

 első vizsgálati lépésként a beteg tumormintájának MSI analízisét javasoljuk (így csak a 

ténylegesen a Lynch szindrómába tartozó betegek vizsgálatát végezzük el) 

 következő lépésként az IHC vizsgálatot javasolt elvégezni, amely megadja, hogy melyik 

génben kell az öröklődő hibát keresnünk 

 ezt követi az MLPA vizsgálat (gyors, a további vizsgálatokból a pozitív esetek 

kizárhatóak: ez várhatóan 10-40% között van, esetünkben az összes patogén mutációt 

hordozó betegek 28%-ban volt nagy deléció); 

 az IHC-vel valamely génre pozitívnak, de MLPA-val negatívnak talált esetekben 

bekövetkezhet az adott génre történő, a teljes kódoló régiót magában foglaló teljes 

szekvenálása (amely ilyen előzményekkel már költséghatékony lehet); 

 a talált variánsok esetében szükség van az MSI, IHC és további analízisek alapján a 

variáns besorolására; 

 genomi aberrációk esetén hasznos lehet a deléció/inszerció töréspontjainak 

meghatározása (esetlegesen specifikus, adott aberráció kimutatását a 

családtagokban/populációs mintában könnyebbé tevő módszerek bevezetése) 

 

A vizsgálatok javasolt menetének összefoglalása az 32. Ábrán látható. 
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32. Ábra: A Lynch szindrómás családok vizsgálatára javasolt 

stratégia 

CRC: vastagbélrák; EC: endometriumrák; ⊕: pozitív; ∅: negatív.  
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4.9 Az eredmények összefoglalása 

 

 Munkánk során 55, a klinikai adatok alapján Lynch szindrómába sorolt család 

bevonásával végeztük el az MLH1 és MSH2 gén analízisét és meghatároztuk a két gén 

mutációs spektrumát. Emellett megkezdtük az MSH6 gén vizsgálatát is. 

 

 Mutációs előszűrő módszerek és direkt DNS szekvenálás kombinálásával 49 különböző 

variáns jelenlétét mutattuk ki: ezek mindkét gén esetében elszórtan helyezkednek el, tehát 

mutációs forró pont egyik génben sincs. 

 

 A feltárt szekvenciavariánsok között 29 féle patogén mutáció, 17 különböző 

polimorfizmus és 3 féle ismeretlen hatású (besorolatlan) variáns fordult elő. 

 

 A feltárt variánsok közül 18 új (39%), amelyeknél a bioinformatikai analízis, az RNS 

szintű hatás vizsgálata, a betegséggel való koszegregáció, valamint a fehérje funkciójának 

elvesztése 16 esetben valószínűsítette a betegséggel való összefüggést – azaz 2 variáns 

esetében a patogenitás továbbra is kérdéses maradt. Az egyedi mutációk ilyen aránya 

összhangban van más munkacsoportok megfigyeléseivel. 

 

 Tizenhárom, már korábban is leírt misszensz mutáció esetében is elvégezve a fentebb 

említett elemzéseket, és ezeket egybevetve az irodalmi adatokkal 6 esetben láttuk 

indokoltnak a variáns patogén mutációként való besorolását, míg a többi 7 esetben 

javasoljuk a variáns a további vizsgálatok során polimorfizmusként kezelését.  

 

 A 29 patogén mutációból a 20 pontmutáció egyik felét az MLH1, másik az MSH2 

génben mutattuk ki. Ezek 21 családban fordultak elő, az MLH1 gén c.350C>T 

(p.Thr117Met) mutációját két alkalommal is kimutattuk – így ez az első visszatérő 

patogén mutáció az MLH1 génben Magyarországon. Hasonlóan, az MSH2 gén 12. 

exonjában elhelyezkedő c.1264G>T  (p.Glu422X) nonszensz mutációt az első hazai 

visszatérő pontmutációként azonosítottuk ebben a génben. 
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 A patogén pontmutációk mellett három, az MLH1 és az MSH2 kódoló régióját érintő 

nagy genomi deléciót és egy inszerciót is kimutattunk. Ezek egyike sem fordult még elő 

az irodalomban, patogenitásuk igazolására többféle módszert alkalmaztunk. 

 

 A patogén mutációk egyikeként azonosítottuk az első, MSH6-ot érintő nagy deléciót is a 

magyarországi Lynch szindrómás populációban. 

 

 A patogén mutációk gyakoriságát annál nagyobbnak találtuk, minél szigorúbb kiválasztási 

feltételeket alkalmazunk (míg az Amsterdam I feltételeknek megfelelő családok 79%-a, a 

Bethesda irányvonalak egyes kritériumait teljesítő családok mindössze 26%-a bizonyult 

hordozónak).  

 

 A patogén mutációk közé tudtunk sorolni négy, az MSH2 gén szabályozásával 

összefüggő régióban (az MSH2-től 5’ irányban elhelyezkedő TACSTD1 génben) 

megtalálható genomi deléciót, ezzel az elsők között írtuk le a Lynch szindrómára való 

fogékonyság egy világviszonylatban is új mutációs mechanizmusát. Ezen folyamat a 

transzkripciós interferencia, amely egy adott gén működésének felfüggesztését jelenti a 

tőle 5’ irányban elhelyezkedő másik (akár másik génhez tartozó) promóter negatív 

hatásának következményeként. Ezt a jelenséget eddig rákra hajlamosító géneket 

inaktiváló mechanizmusként még nem figyelték meg. 

 

 A TACSTD1 gén 5’ delécióinak egyikét 2 családban is kimutattunk, ezzel egy újabb 

visszatérő mutáció jelenlétét igazolva populációnkban. A két deléció közös haplotípussal 

együtt öröklődését is kimutattuk, így ez a mutáció az első, igazoltan alapító hatás 

eredményeként létrejött Lynch szindrómát okozó mutáció a magyarországi Lynch 

szindrómás populációban. 

 
 A TACSTD1 génben megtalálható genomi deléciók egy új mutációs mechanizmust 

képviselnek a Lynch szindróma patogenezisében, és gyakoriságukat is tekintetbe véve (az 

összes patogén szekvenciaeltérés 16%-a) javaslatot tettünk az ilyen típusú mutációk 

figyelembe vételére és szűrésére a családi daganatszindrómák (főképpen a Lynch 

szindróma) esetében.  
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TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

 A jelen dolgozatban tárgyalt munka folytatása további hozzájárulást eredményezhet a 

vastagbélrákok kialakításában részt vevő genetikai folyamatok jobb megismeréséhez, és nagy 

előrelépés lehet a hazai Lynch szindrómás családok felismerésében, diagnosztikájában és 

kezelésében.  

 

Ennek érdekében a további célokat az alábbiak szerint fogalmazhatjuk meg: 

 

♦ Szükséges újabb Lynch szindrómás családok bevonása a vizsgálatokba, hogy pontosabban 

megismerhessük a mismatch-repair gének hazánkra jellemző mutációs spektrumát, valamint a 

betegség genotípus-fenotípus összefüggéseit. 

♦ A vizsgálatok során patogén mutációra nézve negatívnak talált, a tünetegyüttes 

kritériumainak megfelelő családok esetében felmerül a mutációkimutatásra alkalmazott 

módszerek hatékonyságának növelése. Ennek érdekében a következő lépések jöhetnek szóba, 

összhangban a jelen dolgozatban levont következtetésekkel: 

• a HDA/SSCP előszűrés kihagyásával, valamint a betegek tumorának 

immunhisztokémiai és mikroszatellita instabilitás vizsgálatát követő, az ezen 
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elővizsgálatok által kijelölt, teljes génre kiterjedő közvetlen szekvenálásával és MLPA 

elemzésével várhatóan nagyobb mutáció-találati arányt érhetünk el 

• a kódoló szakaszokon kívül eső, szabályozó régiókban történő mutációkimutatási 

vizsgálatok folytatása – tapasztalataink alapján – mindenképpen indokolt (KOVACS és 

mtsai, 2009) 

• mivel több esetben felfedhető DNS-szintű eltérések nélkül is az adott gének 

expressziójának megváltozását tapasztalhatjuk, a fentiek után is negatív esetekben 

szükség lehet az MLH1 és az MSH2 gének allélspecifikus expressziójának és alternatív 

splicing mechanizmusainak vizsgálatára (GENUARDI és mtsai., 1998), ahogy ezt a BRCA1 

gén esetében már elvégeztük (ORBAN és OLAH, 2001a, 2001b; 2003) 

• az MLH1 és MSH2 génekre mutáció-negatívnak bizonyuló családok esetében a 

vizsgálatokat más mismatch-repair génekre (a feltárt MSH6 nagy deléció és a mutációk 

várható gyakorisága miatt elsősorban az MSH6-ra, lehetőség szerint a PMS2-re) 

tervezzük kiterjeszteni. 

 

♦ A patogén mutációt hordozó családokban fontos jövőbeni feladataink: 

• a hordozó index személy leszármazottainak szűrése az adott variánsra 

• a család fenotípusának pontosabb feltérképezése újabb rokonok vizsgálatba történő 

bevonásával 

 

♦ A patogén mutációk és ismeretlen hatású variánsok pontosabb karakterizálása érdekében 

tervezzük (azon esetekben, ahol erre még nem volt módunk): 

• a mutáns allél mRNS-szintű karakterizálását (expressziós szint kvantitatív mérése, az 

mRNS stabilitásának meghatározása) 

• az érintett fehérje immunhisztokémiai módszerekkel való tanulmányozását az 

elérhető tumorszövetekben 

• a hordozókban kialakult tumorokban megjelenő szomatikus változások feltárását 

(mikroszatellita-instabilitási státusz, promóter metiláltság, szomatikus mutációk, 

allélvesztés) 

 • a variánsok populációszintű előfordulási gyakoriságának vizsgálatát 

 

 93



 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton mondok köszönetet Témavezetőmnek, Prof. Dr. Oláh Editnek, az Országos 

Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztálya tudományos osztályvezetőjének, hogy a 

kutatócsoportjában dolgozhattam, és hogy ezzel az érdekes, napjainkban kiemelt jelentőségű 

témával, az örökletes vastagbélrákok genetikájával foglalkozhattam.  

 

Dr. Papp János útmutatásával sikerült eligazodnom a molekuláris genetikai vizsgálatok 

gyakorlati alkalmazásának és elméleti hátterének útvesztőiben. Köszönöm Neki! 

 

Baloghné Kovács Mária, Ferencziné Rab Judit, Frankó Lajosné, Judit és Varga Tamásné, Gabi 

asszisztensek elsőrangú segítséget nyújtottak a minták előkészítésében és feldolgozásában – 

ezúton köszönöm az Ő segítségüket is. 

 

Prof. Dr. Szentirmay Zoltánnak, a Molekuláris Pathologiai Osztály vezető főorvosának és az 

Osztáy dolgozóinak külön köszönöm az immunhisztokémiai vizsgálatok elvégzését. 

 

Szüleim segítsége nélkül sosem jutottam volna idáig. Nekik, különösen Édesanyám emlékének 

ajánlom ezt a munkát. Végül, de nem utolsó sorban legközelebbi családtagom, Férjem, Tóth 

Gábor támogatását, biztatását (nem egyszer nógatását) köszönöm meg– tudod, hogy Nélküled 

nem ment volna... ☺  

 94



 

 

A kutatások elvégzéséhez az OM Széchenyi NKFP 1/48/2001 és NKFPI-00024/2005; 

OTKA T-046570 és az ETT 397/2006 pályázatok nyújtottak anyagi segítséget. 

 95



 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 
[---] Classics in oncology. Heredity with reference to carcinoma as shown by the study of the cases 

examined in the pathological laboratory of the University of Michigan, 1895-1913. By Aldred 
Scott Warthin. 1913. CA Cancer J Clin 1985; 35: 348-359. 

Aaltonen LA, Peltomaki P, Leach FS, Sistonen P, Pylkkanen L, Mecklin JP, Jarvinen H, Powell SM, Jen 
J, Hamilton SR. Clues to the pathogenesis of familial colorectal cancer. Science 1993; 260: 812-816. 

Abeysinghe SS, Chuzhanova N, Krawczak M, Ball EV, Cooper DN. Translocation and gross deletion 
breakpoints in human inherited disease and cancer I: Nucleotide composition and recombination-
associated motifs. Hum Mutat 2003; 22: 229-244.   

Acharya S, Wilson T, Gradia S, Kane MF, Guerrette S, Marsischky GT, Kolodner R, Fishel R. hMSH2 
forms specific mispair-binding complexes with hMSH3 and hMSH6. Proc Natl Acad Sci USA 1996;  
93: 13629-13634. 

Ainsworth PJ, Koscinski D, Fraser BP, Stuart JA. Family cancer histories predictive of a high risk of 
hereditary non-polyposis colorectal cancer associate significantly with a genomic rearrangement in 
hMSH2 or hMLH1. Clin Genet 2004; 66: 183-188. 

Anczukow O, Ware MD, Buisson M, Zetoune AB, Stoppa-Lyonnet D, Sinilnikova OM, Mazoyer S. 
Does the nonsense-mediated mRNA decay mechanism prevent the synthesis of truncated 
BRCA1, CHK2, and p53 proteins? Hum Mutat 2008; 29: 65-73.  

Apessos A, Mihalatos M, Danielidis I, Kallimanis G, Agnantis NJ, Triantafillidis JK, Fountzilas G, 
Kosmidis PA, Razis E, Georgoulias VA, Nasioulas G. hMSH2 is the most commonly mutated 
MMR gene in a cohort of Greek HNPCC patients. Br J Cancer 2005; 92: 396-404. 

 96



Arita M, Zhong X, Min Z, Hemmi H, Shimatake H. Multiple sites required for expression in 5'-flanking 
region of the hMLH1 gene. Gene 2003; 306: 57-65. 

Arnold S, Buchanan DD, Barker M, Jaskowski L, Walsh MD, Birney G, Woods MO, Hopper JL, 
Jenkins MA, Brown MA, Tavtigian SV, Goldgar DE, Young JP, Spurdle AB. Classifying MLH1 
and MSH2 variants using bioinformatic prediction, splicing assays, segregation, and tumor 
characteristics. Hum Mutat 2009; 30: 757-770. 

Auclair J, Busine MP, Navarro C, Ruano E, Montmain G, Desseigne F, Saurin JC, Lasset C, Bonadona 
V, Giraud S, Puisieux A, Wang Q. Systematic mRNA analysis for the effect of MLH1 and MSH2 
missense and silent mutations on aberrant splicing. Hum Mutat 2006; 27: 145-154.  

Auclair J, Leroux D, Desseigne F, Lasset C, Saurin JC, Joly MO, Pinson S, Xu XL, Montmain G, 
Ruano E, Navarro C, Puisieux A, Wang Q. Novel biallelic mutations in MSH6 and PMS2 genes: 
gene conversion as a likely cause of PMS2 gene inactivation. Hum Mutat 2007; 28: 1084-1090.   

Baglioni S, Genuardi M. Simple and complex genetics of colorectal cancer susceptibility. Am J Med 
Genet C Semin Med Genet 2004; 129: 35-43. 

Baker KE, Parker R. Nonsense-mediated mRNA decay: terminating erroneous gene expression. Curr 
Opin Cell Biol 2004; 16: 293-299. 

Banno K, Susumu N, Hirao T, Yanokura M, Hirasawa A, Aoki D, Udagawa Y, Sugano K, Nozawa S. 
Identification of germline MSH2 gene mutations in endometrial cancer not fulfilling the new 
clinical criteria for hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Cancer Genet Cytogenet 2003; 146: 58-
65. 

Barbour VM, Tufarelli C, Sharpe JA, Smith ZE, Ayyub H, Heinlein CA, Sloane-Stanley J, Indrak K, 
Wood WG, Higgs DR. alpha-thalassemia resulting from a negative chromosomal position effect. 
Blood 2000; 96: 800-807.     

Bartosova Z, Fridrichova I, Bujalkova M, Wolf B, Ilencikova D, Krizan P, Hlavcak P, Palaj J, Lukac L, 
Lukacova M, Boor A, Haider R, Jiricny J, Nystrom-Lahti M, Marra G. Novel MLH1 and MSH2 
germline mutations in the first HNPCC families identified in Slovakia. Hum Mutat. 2003; 21: 449. 

Baudhuin LM, Ferber MJ, Winters JL, Steenblock KJ, Swanson RL, French AJ, Butz ML, Thibodeau 
SN. Characterization of hMLH1 and hMSH2 gene dosage alterations in Lynch syndrome patients. 
Gastroenterology 2005; 129: 846-854. 

Beckman RA, Loeb LA. Efficiency of carcinogenesis with and without a mutator mutation. Proc Natl 
Acad Sci USA 2006; 103: 14140-14145. 

Beiner ME, Rosen B, Fyles A, Harley I, Pal T, Siminovitch K, Zhang S, Sun P, Narod SA. Endometrial 
cancer risk is associated with variants of the mismatch repair genes MLH1 and MSH2. Cancer 
Epidemiol Biomarkers Prev 2006; 15: 1636-1640. 

Bertram JS. The molecular biology of cancer. Mol Aspects Med 2000; 21: 167-223. 

Bian Y, Caldes T, Wijnen J, Franken P, Vasen H, Kaklamani V, Nafa K, Peterlongo P, Ellis N, Baron 
JA, Burn J, Moeslein G, Morrison PJ, Chen Y, Ahsan H, Watson P, Lynch HT, de la Chapelle A, 

 97



Fodde R, Pasche B. TGFBR1*6A may contribute to hereditary colorectal cancer. J Clin Oncol 
2005; 23: 3074-3078. 

Bisgaard ML, Jager AC, Myrhoj T, Bernstein I, Nielsen FC. Hereditary non-polyposis colorectal cancer 
(HNPCC): phenotype-genotype correlation between patients with and without identified 
mutation. Hum Mutat 2002; 20: 20-27. 

Bodmer W. Familial adenomatous polyposis (FAP) and its gene, APC. Cytogenet Cell Genet 1999; 86: 99-
104. 

Boland CR, Thibodeau SN, Hamilton SR, Sidransky D, Eshleman JR, Burt RW, Meltzer SJ, Rodriguez-
Bigas MA, Fodde R, Ranzani GN, Srivastava S. A National Cancer Institute Workshop on 
Microsatellite Instability for cancer detection and familial predisposition: development of 
international criteria for the determination of microsatellite instability in colorectal cancer. Cancer 
Res 1998; 58: 5248-5257.  

Bonis PA, Trikalinos TA, Chung M, Chew P, Ip S, DeVine DA, Lau J. Hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer: diagnostic strategies and their implications. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 
2007; 150: 1-180.  

Boyle P, Levin B (szerk.). World cancer report 2008. International Agency for Cancer Research, Lyon, 
2008. 

Brieger A, Trojan J, Raedle J, Roth WK, Zeuzem S. Identification of germline mutations in hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer using base excision sequence scanning analysis. Clin Chem 1999; 45: 
1564-1567. 

Buermeyer AB, Deschenes SM, Baker SM, Liskay RM. Mammalian DNA mismatch repair. Annu Rev 
Genet 1999; 33: 533-564. 

Bunyan DJ, Eccles DM, Sillibourne J, Wilkins E, Thomas NS, Shea-Simonds J, Duncan PJ, Curtis CE, 
Robinson DO, Harvey JF, Cross NC. Dosage analysis of cancer predisposition genes by multiplex 
ligation-dependent probe amplification. Br J Cancer 2004; 91: 1155-1159. 

Caldes T, Godino J, de la HM, Garcia C, I, Perez SP, Eng C, Benito M, Diaz-Rubio E. Prevalence of 
germline mutations of MLH1 and MSH2 in hereditary nonpolyposis colorectal cancer families 
from Spain. Int J Cancer 2002; 98: 774-779. 

Cartegni L, Chew SL, Krainer AR. Listening to silence and understanding nonsense: exonic mutations 
that affect splicing. Nat Rev Genet 2002; 3: 285-298.  

Cartegni L, Wang J, Zhu Z, Zhang MQ, Krainer AR. ESEfinder: a web resource to identify exonic 
splicing enhancers. Nucleic Acids Res 2003; 31: 3568-3571. 

Cartharius K, Frech K, Grote K, Klocke B, Haltmeier M, Klingenhoff A, Frisch M, Bayerlein M, 
Werner T. MatInspector and beyond: promoter analysis based on transcription factor binding 
sites. Bioinformatics 2005; 21: 2933–2942. 

Casey G, Lindor NM, Papadopoulos N, Thibodeau SN, Moskow J, Steelman S, Buzin CH, Sommer SS, 
Collins CE, Butz M, Aronson M, Gallinger S, Barker MA, Young JP, Jass JR, Hopper JL, Diep A, 

 98



Bapat B, Salem M, Seminara D, Haile R. Conversion analysis for mutation detection in MLH1 and 
MSH2 in patients with colorectal cancer. JAMA 2005; 293: 799-809. 

Casilli F, Di Rocco ZC, Gad S, Tournier I, Stoppa-Lyonnet D, Frebourg T, Tosi M. Rapid detection of 
novel BRCA1 rearrangements in high-risk breast-ovarian cancer families using multiplex PCR of 
short fluorescent fragments. Hum Mutat 2002; 20: 218-226.  

Chan TL, Yuen ST, Kong CK, Chan YW, Chan AS, Ng WF, Tsui WY, Lo MW, Tam WY, Li VS, 
Leung SY. Heritable germline epimutation of MSH2 in a family with hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer. Nat Genet 2006; 38: 1178–1183. 

Charbonnier F, Raux G, Wang Q, Drouot N, Cordier F, Limacher JM, Saurin JC, Puisieux A, 
Olschwang S, Frebourg T. Detection of exon deletions and duplications of the mismatch repair 
genes in hereditary nonpolyposis colorectal cancer families using multiplex polymerase chain 
reaction of short fluorescent fragments. Cancer Res 2000; 60: 2760-2763. 

Charbonnier F, Baert-Desurmont S, Liang P, Di Fiore F, Martin C, Frerot S, Olschwang S, Wang Q, 
Buisine MP, Gilbert B, Nilbert M, Lindblom A, Frebourg T. The 50 region of the MSH2 gene 
involved in hereditary nonpolyposis colorectal cancer contains a high density of recombinogenic 
sequences. Hum Mutat 2005; 26: 255–261. 

Chao EC, Velasquez JL, Witherspoon MS, Rozek LS, Peel D, Ng P, Gruber SB, Watson P, Rennert G, 
Anton-Culver H, Lynch H, Lipkin SM. Accurate classification of MLH1/MSH2 missense variants 
with multivariate analysis of protein polymorphisms-mismatch repair (MAPP-MMR). Hum Mutat 
2008; 29: 852-860.  

Chattopadhyay S, Pavithra L. MARs and MARBPs: key modulators of gene regulation and disease 
manifestation. Subcell Biochem 2007; 41: 213–230. 

Chong S, Youngson NA, Whitelaw E. Heritable germline epimutation is not the same as 
transgenerational epigenetic inheritance. Nat Genet 2007; 39:574-575. 

Chung DC. The genetic basis of colorectal cancer: insights into critical pathways of tumorigenesis. 
Gastroenterology 2000; 119: 854-865. 

Clendenning M, Hampel H, LaJeunesse J, Lindblom A, Lockman J, Nilbert M, Senter L, Sotamaa K, de 
la Chapelle A. Long-range PCR facilitates the identification of PMS2-specific mutations. Hum 
Mutat 2006; 27:490-495. Erratum in: Hum Mutat 2006; 27: 1155.  

Conti E, Izaurralde E. Nonsense-mediated mRNA decay: molecular insights and mechanistic variations 
across species. Curr Opin Cell Biol 2005; 17: 316-325.  

Costello JF, Plass C. Methylation matters. J Med Genet 2001; 38: 285-303. 

Cotton RG, Scriver CR. Proof of "disease causing" mutation. Hum Mutat 1998; 12: 1-3. 

Cremers FP, Cremers CW. POU3F4 and mixed deafness with temporal bone defects (DFN3). In: 
Epstein CJ, Erickson RP, Wynshaw-Boris A (szerk). Inborn errors of development: the molecular 
basis of clinical disorders of morphogenesis. Oxford University Press, New York, 2004. 

Cyr JL, Heinen CD. Hereditary Cancer-associated Missense Mutations in hMSH6 Uncouple ATP 
Hydrolysis from DNA Mismatch Binding. J Biol Chem 2008; 283: 31641-31648. 

 99



Csokay B, Tihomirova L, Stengrevics A, Sinicka O, Olah E. Strong founder effects in BRCA1 mutation 
carrier breast cancer patients from Latvia. Mutation in brief no. 258. Online. Hum Mutat 1999; 14: 
92. 

Csokay B, Udvarhelyi N, Sulyok Z, Besznyak I, Ramus S, Ponder B, Olah E. High frequency of germ-
line BRCA2 mutations among Hungarian male breast cancer patients without family history. 
Cancer Res 1999; 59: 995-998. 

Cunningham JM, Kim CY, Christensen ER, Tester DJ, Parc Y, Burgart LJ, Halling KC, McDonnell 
SK, Schaid DJ, Walsh VC, Kubly V, Nelson H, Michels VV, Thibodeau SN. The frequency of 
hereditary defective mismatch repair in a prospective series of unselected colorectal carcinomas. 
Am J Hum Genet 2001; 69: 780-790. 

de la Chapelle A. Genetic predisposition to colorectal cancer. Nat Rev Cancer 2004; 4: 769-780. 

de Kok YJ, Merkx GF, van der Maarel SM, Huber I, Malcolm S, Ropers HH, Cremers FP. A 
duplication/paracentric inversion associated with familial X-linked deafness (DFN3) suggests the 
presence of a regulatory element more than 400 kb upstream of the POU3F4 gene. Hum Mol Genet 
1995; 4: 2145-2150.  

de Kok YJ, Vossenaar ER, Cremers CW, Dahl N, Laporte J, Hu LJ, Lacombe D, Fischel-Ghodsian N, 
Friedman RA, Parnes LS, Thorpe P, Bitner-Glindzicz M, Pander HJ, Heilbronner H, Graveline J, 
den Dunnen JT, Brunner HG, Ropers HH, Cremers FP. Identification of a hot spot for 
microdeletions in patients with X-linked deafness type 3 (DFN3) 900 kb proximal to the DFN3 
gene POU3F4. Hum Mol Genet 1996; 5: 1229-1235.  

den Dunnen JT, Antonarakis SE. Mutation nomenclature extensions and suggestions to describe 
complex mutations: a discussion. Hum Mutat 2000; 15: 7-12. 

den Dunnen JT, Antonarakis SE. Nomenclature for the description of human sequence variations. 
Hum Genet 2001; 109: 121-124. 

de Vos M, Hayward BE, Picton S, Sheridan E, Bonthron DT. Novel PMS2 pseudogenes can conceal 
recessive mutations causing a distinctive childhood cancer syndrome. Am J Hum Genet 2004; 74: 
954-964. 

de Vos M, Hayward B, Bonthron DT, Sheridan E. Phenotype associated with recessively inherited 
mutations in DNA mismatch repair (MMR) genes. Biochem Soc Trans 2005; 33: 718-720.   

Dicato M, Berchem G, Duhem C, Ries F. The biology of colorectal cancer. Semin Oncol 2000; 27: 2-9.  

Di Fiore F, Charbonnier F, Martin C, Frerot S, Olschwang S, Wang Q, Boisson C, Buisine MP, Nilbert 
M, Lindblom A, Frebourg T. Screening for genomic rearrangements of the MMR genes must be 
included in the routine diagnosis of HNPCC. J Med Genet 2004; 41: 18-20. 

Des Guetz G, Schischmanoff O, Nicolas P, Perret GY, Morere JF, Uzzan B Does microsatellite 
instability predict the efficacy of adjuvant chemotherapy in colorectal cancer? A systematic review 
with meta-analysis. Eur J Cancer 2009; May 6:[Epub ahead of print], doi:10.1016/j.ejca.2009.04.018 

 100



Djureinovic T, Skoglund J, Vandrovcova J, Zhou XL, Kalushkova A, Iselius L, Lindblom A. A genome 
wide linkage analysis in Swedish families with hereditary non-familial adenomatous 
polyposis/non-hereditary non-polyposis colorectal cancer. Gut 2006; 55: 362-366.  

Do CB, Mahabhashyam MS, Brudno M, Batzoglou S. ProbCons: Probabilistic consistency-based 
multiple sequence alignment. Genome Res 2005; 15: 330-340.  

Dufner P, Marra G, Raschle M, Jiricny J. Mismatch recognition and DNA-dependent stimulation of the 
ATPase activity of hMutSalpha is abolished by a single mutation in the hMSH6 subunit. J Biol 
Chem 2000; 275: 36550-36555. 

Fairbrother WG, Yeh RF, Sharp PA, Burge CB. Predictive identification of exonic splicing enhancers 
in human genes. Science 2002; 297: 1007-1013. 

Farrington SM, Lin-Goerke J, Ling J, Wang Y, Burczak JD, Robbins DJ, Dunlop MG. Systematic 
analysis of hMSH2 and hMLH1 in young colon cancer patients and controls. Am J Hum Genet 
1998; 63: 749-759. 

Fearon ER, Vogelstein B. A genetic model for colorectal tumorigenesis. Cell 1990; 61: 759-767. 

Fedier A, Fink D. Mutations in DNA mismatch repair genes: implications for DNA damage signaling 
and drug sensitivity (review). Int J Oncol 2004; 24: 1039-1047. 

Felton KE, Gilchrist DM, Andrew SE. Constitutive deficiency in DNA mismatch repair. Clin Genet 
2007; 71: 483-498. 

Finn RD, Tate J, Mistry J, Coggill PC, Sammut JS, Hotz HR, Ceric G, Forslund K, Eddy SR, 
Sonnhammer EL, Bateman A. The Pfam protein families database. Nucleic Acids Res 2008; 
Database Issue 36: D281-D288.  

Fishel R, Lescoe MK, Rao MR, Copeland NG, Jenkins NA, Garber J, Kane M, Kolodner R. The 
human mutator gene homolog MSH2 and its association with hereditary nonpolyposis colon 
cancer. Cell 1993; 75: 1027-1038.  

Fonyó A. Orvosi élettan. Medicina, Budapest, 1999. 

Foulkes WD, Thiffault I, Gruber SB, Horwitz M, Hamel N, Lee C, Shia J, Markowitz A, Figer A, 
Friedman E, Farber D, Greenwood CM, Bonner JD, Nafa K, Walsh T, Marcus V, Tomsho L, 
Gebert J, Macrae FA, Gaff CL, Paillerets BB, Gregersen PK, Weitzel JN, Gordon PH, 
MacNamara E, King MC, Hampel H, De La Chapelle A, Boyd J, Offit K, Rennert G, Chong G, 
Ellis NA. The founder mutation MSH2*1906G¡C is an important cause of hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer in the Ashkenazi Jewish population. Am J Hum Genet 2002; 71: 
1395–1412. 

Friedman N, Ninio M, Pe'er I, Pupko T. A structural EM algorithm for phylogenetic inference. J 
Comput Biol 2002; 9: 331-353. 

Frisch M, Frech K, Klingenhoff A, Cartharius K, Liebich I, Werner T. In silico prediction of 
scaffold/matrix attachment regions in large genomic sequences. Genome Res 2002; 12: 349–354.  

 101



Froggatt NJ, Brassett C, Koch DJ, Evans DG, Hodgson SV, Ponder BA, Maher ER. Mutation 
screening of MSH2 and MLH1 mRNA in hereditary non-polyposis colon cancer syndrome. J Med 
Genet 1996; 33: 726-730. 

Futreal PA, Coin L, Marshall M, Down T, Hubbard T, Wooster R, Rahman N, Stratton MR. A census 
of human cancer genes. Nat Rev Cancer 2004; 4: 177-183. 

Gammie AE, Erdeniz N, Beaver J, Devlin B, Nanji A, Rose MD. Functional characterization of 
pathogenic human MSH2 missense mutations in Saccharomyces cerevisiae. Genetics 2007; 177: 
707-721.  

Gayther SA, Harrington P, Russell P, Kharkevich G, Garkavtseva RF, Ponder BA. Rapid detection of 
regionally clustered germ-line BRCA1 mutations by multiplex heteroduplex analysis. UKCCCR 
Familial Ovarian Cancer Study Group. Am J Hum Genet 1996; 58: 451-456. 

Geary J, Sasieni P, Houlston R, Izatt L, Eeles R, Payne SJ, Fisher S, Hodgson SV. Gene-related cancer 
spectrum in families with hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC). Fam Cancer 2008; 
7: 163-172.  

Genuardi M, Viel A, Bonora D, Capozzi E, Bellacosa A, Leonardi F, Valle R, Ventura A, Pedroni M, 
Boiocchi M, Neri G. Characterization of MLH1 and MSH2 alternative splicing and its relevance 
to molecular testing of colorectal cancer susceptibility. Hum Genet 1998; 102: 15-20. 

Gille JJ, Hogervorst FB, Pals G, Wijnen JT, van Schooten RJ, Dommering CJ, Meijer GA, Craanen 
ME, Nederlof PM, de Jong D, McElgunn CJ, Schouten JP, Menko FH. Genomic deletions of 
MSH2 and MLH1 in colorectal cancer families detected by a novel mutation detection approach. 
Br J Cancer 2002; 87: 892-897. 

Giron-Monzon L, Manelyte L, Ahrends R, Kirsch D, Spengler B, Friedhoff P. Mapping protein-protein 
interactions between MutL and MutH by cross-linking. J Biol Chem 2004; 279: 49338-49345. 

Goecke T, Schulmann K, Engel C, Holinski-Feder E, Pagenstecher C, Schackert HK, Kloor M, 
Kunstmann E, Vogelsang H, Keller G, Dietmaier W, Mangold E, Friedrichs N, Propping P, 
Krüger S, Gebert J, Schmiegel W, Rueschoff J, Loeffler M, Moeslein G German HNPCC 
Consortium. Genotype-phenotype comparison of German MLH1 and MSH2 mutation carriers 
clinically affected with Lynch syndrome: a report by the German HNPCC Consortium. J Clin 
Oncol 2006; 24: 4285–4292. 

Grady WM, Markowitz SD. Genetic and epigenetic alterations in colon cancer. Annu Rev Genomics Hum 
Genet 2002;  3: 101-128. 

Greenman C, Stephens P, Smith R, Dalgliesh GL, Hunter C, Bignell G, Davies H, Teague J, Butler A, 
Stevens C, Edkins S, O'Meara S, Vastrik I, Schmidt EE, Avis T, Barthorpe S, Bhamra G, Buck G, 
Choudhury B, Clements J, Cole J, Dicks E, Forbes S, Gray K, Halliday K, Harrison R, Hills K, 
Hinton J, Jenkinson A, Jones D, Menzies A, Mironenko T, Perry J, Raine K, Richardson D, 
Shepherd R, Small A, Tofts C, Varian J, Webb T, West S, Widaa S, Yates A, Cahill DP, Louis DN, 
Goldstraw P, Nicholson AG, Brasseur F, Looijenga L, Weber BL, Chiew YE, DeFazio A, Greaves 
MF, Green AR, Campbell P, Birney E, Easton DF, Chenevix-Trench G, Tan MH, Khoo SK, Teh 
BT, Yuen ST, Leung SY, Wooster R, Futreal PA, Stratton MR. Patterns of somatic mutation in 
human cancer genomes. Nature 2007; 446: 153-158. 

 102



Griffiths-Jones S, Grocock RJ, van Dongen S, Bateman A, Enright AJ. miRBase: microRNA 
sequences, targets and gene nomenclature. Nucleic Acids Res 2006; 34: D140-144. 

Guillem JG, Rapaport BS, Kirchhoff T, Kolachana P, Nafa K, Glogowski E, Finch R, Huang H, 
Foulkes WD, Markowitz A, Ellis NA, Offit K. A636P is associated with early-onset colon cancer 
in Ashkenazi Jews. J Am Coll Surg 2003; 196: 222-225.   

Gylling A, Ridanpää M, Vierimaa O, Aittomäki K, Avela K, Kääriäinen H, Laivuori H, Pöyhönen M, 
Sallinen SL, Wallgren-Pettersson C, Järvinen HJ, Mecklin JP, Peltomäki P. Large genomic 
rearrangements and germline epimutations in Lynch syndrome. Int J Cancer 2009; 124:2333-2340. 

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100: 57-70. 

Hegde MR, Roa BB. Genetic testing for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC). Curr 
Protoc Hum Genet 2009; Ch10: U10.12. 

Hendriks YM, Wagner A, Morreau H, Menko F, Stormorken A, Quehenberger F, Sandkuijl L, Moller 
P, Genuardi M, Van Houwelingen H, Tops C, Van Puijenbroek M, Verkuijlen P, Kenter G, Van 
Mil A, Meijers-Heijboer H, Tan GB, Breuning MH, Fodde R, Wijnen JT, Brocker-Vriends AH, 
Vasen H. Cancer risk in hereditary nonpolyposis colorectal cancer due to MSH6 mutations: 
impact on counseling and surveillance. Gastroenterology 2004; 127: 17-25. 

Higgs DR, Goodbourn SE, Lamb J, Clegg JB, Weatherall DJ, Proudfoot NJ. Alpha-thalassaemia 
caused by a polyadenylation signal mutation. Nature 1983; 306: 398–400. 

Hisamuddin IM, Yang VW. Genetics of colorectal cancer. MedGenMed 2004; 6: 13. 

Hitchins MP, Ward RL. Erasure of MLH1 methylation in spermatozoa – implications for epigenetic 
inheritance. Nat Genet 2007; 39: 1289.     

Hoffmann ER, Borts RH. Meiotic recombination intermediates and mismatch repair proteins. Cytogenet 
Genome Res 2004; 107: 232-248. 

Hogervorst FB, Nederlof PM, Gille JJ, McElgunn CJ, Grippeling M, Pruntel R, Regnerus R, van 
Welsem T, van Spaendonk R, Menko FH, Kluijt I, Dommering C, Verhoef S, Schouten JP, van't 
Veer LJ, Pals G. Large genomic deletions and duplications in the BRCA1 gene identified by a 
novel quantitative method. Cancer Res 2003; 63: 1449-1453. 

Horaitis O, Cotton RGH. The Challenge of Documenting Mutation Across the Genome: the Human 
Genome Variation Society Approach. Hum Mutat 2004; 23: 447-452.  

Horsthemke B. Heritable germline epimutations in humans. Nat Genet 2007; 39: 573-574.  

Hu J, Lutz CS, Wilusz J, Tian B. Bioinformatic identification of candidate cis-regulatory elements 
involved in human mRNA polyadenylation. RNA 2005; 11: 1485-1493. 

Huang J, Kuismanen SA, Liu T, Chadwick RB, Johnson CK, Stevens MW, Richards SK, Meek JE, Gao 
X, Wright FA, Mecklin JP, Järvinen HJ, Grönberg H, Bisgaard ML, Lindblom A, Peltomäki P. 
MSH6 and MSH3 are rarely involved in genetic predisposition to nonpolypotic colon cancer. 
Cancer Res 2001; 61: 1619-1623.  

Hubbard TJ, Aken BL, Ayling S, Ballester B, Beal K, Bragin E, Brent S, Chen Y, Clapham P, Clarke L, 
Coates G, Fairley S, Fitzgerald S, Fernandez-Banet J, Gordon L, Graf S, Haider S, Hammond M, 

 103



Holland R, Howe K, Jenkinson A, Johnson N, Kahari A, Keefe D, Keenan S, Kinsella R, 
Kokocinski F, Kulesha E, Lawson D, Longden I, Megy K, Meidl P, Overduin B, Parker A, 
Pritchard B, Rios D, Schuster M, Slater G, Smedley D, Spooner W, Spudich G, Trevanion S, 
Vilella A, Vogel J, White S, Wilder S, Zadissa A, Birney E, Cunningham F, Curwen V, Durbin R, 
Fernandez-Suarez XM, Herrero J, Kasprzyk A, Proctor G, Smith J, Searle S, Flicek P. Ensembl 
2009. Nucleic Acids Res 2009; 37(Database issue): D690-D697.  

Huson DH, Richter DC, Rausch C, Dezulian T, Franz M, Rupp R. Dendroscope: An interactive viewer 
for large phylogenetic trees. BMC Bioinformatics 2007; 8: 460. 

Hutter P, Couturier A, Scott RJ, Alday P, Delozier-Blanchet C, Cachat F, Antonarakis SE, Joris F, 
Gaudin M, D'Amato L, Buerstedde JM. Complex genetic predisposition to cancer in an extended 
HNPCC family with an ancestral hMLH1 mutation. J Med Genet 1996; 33: 636-640. 

Hutter P, Couturier A, Membrez V, Joris F, Sappino AP, Chappuis PO. Excess of hMLH1 germline 
mutations in Swiss families with hereditary non-polyposis colorectal cancer. Int J Cancer 1998; 78: 
680-684. 

Iwahashi Y, Ito E, Yanagisawa Y, Akiyama Y, Yuasa Y, Onodera T, Maruyama K. Promoter analysis of 
the human mismatch repair gene hMSH2. Gene 1998; 213: 141-147. 

Jackson CC, Holter S, Pollett A, Clendenning M, Chou S, Senter L, Ramphal R, Gallinger S, Boycott K. 
Café-au-lait macules and pediatric malignancy caused by biallelic mutations in the DNA mismatch 
repair (MMR) gene PMS2. Pediatr Blood Cancer 2008; 50: 1268-1270. 

Jenkins MA, Baglietto L, Dite GS, Jolley DJ, Southey MC, Whitty J, Mead LJ, St John DJ, Macrae FA, 
Bishop DT, Venter DJ, Giles GG, Hopper JL. After hMSH2 and hMLH1--what next? Analysis of 
three-generational, population-based, early-onset colorectal cancer families. Int J Cancer 2002; 102: 
166-171. 

Jo WS, Chung DC. Genetics of hereditary colorectal cancer. Semin Oncol 2005; 32: 11-23.  

Joachimiak MP, Weissman JL, May BCH. JColorGrid: software for the visualization of biological 
measurements. BMC Bioinformatics 2006; 7: 225. 

Johnson M, Zaretskaya I, Raytselis Y, Merezhuk Y, McGinnis S, Madden TL. NCBI BLAST: a better 
web interface. Nucleic Acids Res 2008; 36(Web Server issue): W5-W9.      

Kemp Z, Carvajal-Carmona L, Spain S, Barclay E, Gorman M, Martin L, Jaeger E, Brooks N, Bishop 
DT, Thomas H, Tomlinson I, Papaemmanuil E, Webb E, Sellick GS, Wood W, Evans G, 
Lucassen A, Maher ER, Houlston RS, ColoRectal tumour Gene Identification (CoRGI) Study 
Consortium. Evidence for a colorectal cancer susceptibility locus on chromosome 3q21-q24 from 
a high-density SNP genome-wide linkage scan. Hum Mol Genet 2006; 15: 2903-2910. Erratum: Hum 
Mol Genet 2006; 15: 3592.  

Kievit W, de Bruin JH, Adang EM, Ligtenberg MJ, Nagengast FM, van Krieken JH, Hoogerbrugge N. 
Current clinical selection strategies for identification of hereditary non-polyposis colorectal cancer 
families are inadequate: a meta-analysis. Clin Genet 2004; 65: 308-316. 

Kinross JM, von Roon AC, Holmes E, Darzi A, Nicholson JK. The human gut microbiome: 
implications for future health care. Curr Gastroenterol Rep 2008; 10: 396-403.  

 104



Kinzler KW, Vogelstein B. Cancer-susceptibility genes. Gatekeepers and caretakers. Nature 1997; 386: 
761, 763. 

Kinzler KW, Vogelstein B. Landscaping the cancer terrain. Science 1998; 280: 1036-1037. 

Kleinjan DA, van Heyningen V. Long-range control of gene expression: emerging mechanisms and 
disruption in disease. Am J Hum Genet 2005; 76: 8-32. 

Kolas NK, Cohen PE. Novel and diverse functions of the DNA mismatch repair family in mammalian 
meiosis and recombination. Cytogenet Genome Res 2004; 107: 216-231. 

Kondo E, Suzuki H, Horii A, Fukushige S. A yeast two-hybrid assay provides a simple way to evaluate 
the vast majority of hMLH1 germ-line mutations. Cancer Res 2003; 63: 3302-3308. 

Korbie DJ, Mattick JS. Touchdown PCR for increased specificity and sensitivity in PCR amplification. 
Nature Protocols 2008; 3: 1452-1456.  

Kovacs ME, Papp J, Szentirmay Z, Otto S, Olah E. Deletions removing the last exon of TACSTD1 
constitute a distinct class of mutations predisposing to Lynch syndrome. Hum Mutat 2009; 30: 
197-203. 

Kozlowski P, Jasinska AJ, Kwiatkowski DJ. New applications and developments in the use of multiplex 
ligation-dependent probe amplification. Electrophoresis 2008; 29: 4627-4636.  

Kramerov DA, Vassetzky NS. Short retroposons in eukaryotic genomes. Int Rev Cytol 2005; 247: 165-
221. 

Kuhn RM, Karolchik D, Zweig AS, Wang T, Smith KE, Rosenbloom KR, Rhead B, Raney BJ, Pohl A, 
Pheasant M, Meyer L, Hsu F, Hinrichs AS, Harte RA, Giardine B, Fujita P, Diekhans M, Dreszer 
T, Clawson H, Barber GP, Haussler D, Kent WJ. The UCSC Genome Browser Database: update 
2009. Nucleic Acids Res 2009; 37(Database issue): D755-D761. 

Kurzawski G, Safranow K, Suchy J, Chlubek D, Scott RJ, Lubinski J. Mutation analysis of MLH1 and 
MSH2 genes performed by denaturing high-performance liquid chromatography. J Biochem Biophys 
Methods 2002a; 51: 89-100. 

Kurzawski G, Suchy J, Kladny J, Safranow K, Jakubowska A, Elsakov P, Kucinskas V, Gardovski J, 
Irmejs A, Sibul H, Huzarski T, Byrski T, Debniak T, Cybulski C, Gronwald J, Oszurek O, Clark J, 
Gozdz S, Niepsuj S, Slomski R, Plawski A, Lacka-Wojciechowska A, Rozmiarek A, Fiszer-
Maliszewska L, Bebenek M, Sorokin D, Stawicka M, Godlewski D, Richter P, Brozek I, Wysocka 
B, Jawien A, Banaszkiewicz Z, Kowalczyk J, Czudowska D, Goretzki PE, Moeslein G, Lubinski J. 
Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum in HNPCC families from Poland and the Baltic 
States. J Med Genet 2002b; 39: E65. 

Kurzawski G, Suchy J, Lener M, Kłujszo-Grabowska E, Kładny J, Safranow K, Jakubowska K, 
Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Debniak T, Cybulski C, Gronwald J, Oszurek O, 
Oszutowska D, Kowalska E, Góźdź S, Niepsuj S, Słomski R, Pławski A, Łacka-Wojciechowska A, 
Rozmiarek A, Fiszer-Maliszewska Ł, Bebenek M, Sorokin D, Sasiadek MM, Stembalska A, 
Grzebieniak Z, Kilar E, Stawicka M, Godlewski D, Richter P, Brozek I, Wysocka B, Limon J, 
Jawień A, Banaszkiewicz Z, Janiszewska H, Kowalczyk J, Czudowska D, Scott RJ, Lubiński J. 

 105



Germline MSH2 and MLH1 mutational spectrum including large rearrangements in HNPCC 
families from Poland (update study). Clin Genet 2006; 69: 40-47. 

Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG): http://www.genome.jp/kegg/kegg2.html hsa03430 
pathway 

Lagerstedt-Robinson K, Liu T, Vandrovcova J, Halvarsson B, Clendenning M, Frebourg T, 
Papadopoulos N, Kinzler KW, Vogelstein B, Peltomaki P, Kolodner RD, Nilbert M, Lindblom A.  
Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer) diagnostics. J Natl Cancer Inst 2007; 
99: 291-299.  

Laghi L, Bianchi P, Malesci A. Differences and evolution of the methods for the assessment of 
microsatellite instability. Oncogene 2008; 27: 6313-6321. 

Leach FS, Nicolaides NC, Papadopoulos N, Liu B, Jen J, Parsons R, Peltomaki P, Sistonen P, Aaltonen 
LA, Nystrom-Lahti M, . Mutations of a mutS homolog in hereditary nonpolyposis colorectal 
cancer. Cell 1993; 75: 1215-1225. 

Levati L, Marra G, Lettieri T, D'Atri S, Vernole P, Tentori L, Lacal PM, Pagani E, Bonmassar E, Jiricny 
J, Graziani G. Mutation of the mismatch repair gene hMSH2 and hMSH6 in a human T-cell 
leukemia line tolerant to methylating agents. Genes Chromosomes Cancer 1998; 23: 159-166. 

Li L, McVety S, Younan R, Linag P, Du Sart D, Gordon PH, Hutter P, Hogervorst FBL, Chong G, 
Foulkes WD. Distinct patterns of germ-line deletions in MLH1 and MSH2: The impact of Alu 
repetitive element in the genetic etiology of Lynch syndrome (HNPCC). Hum Mutat 2006; 27: 388.  

Ligtenberg MJ, Kuiper RP, Chan TL, Goossens M, Hebeda KM, Voorendt M, Lee TY, Bodmer D, 
Hoenselaar E, Hendriks-Cornelissen SJ, Tsui WY, Kong CK, Brunner HG, van Kessel AG, Yuen 
ST, van Krieken JH, Leung SY, Hoogerbrugge N. Heritable somatic methylation and inactivation 
of MSH2 in families with Lynch syndrome due to deletion of the 3' exons of TACSTD1. Nat 
Genet 2009; 41:112-117.  

Lindblom A, Tannergard P, Werelius B, Nordenskjold M. Genetic mapping of a second locus 
predisposing to hereditary non-polyposis colon cancer. Nat Genet 1993; 5: 279-282. 

Lindor NM. Hereditary colorectal cancer: MYH-associated polyposis and other newly identified 
disorders. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2009; 23: 75-87.  

Lipkin SM, Afrasiabi K. Familial colorectal cancer syndrome X. Semin Oncol 2007; 34: 425-427.  

Liu B, Farrington SM, Petersen GM, Hamilton SR, Parsons R, Papadopoulos N, Fujiwara T, Jen J, 
Kinzler KW, Wyllie AH. Genetic instability occurs in the majority of young patients with 
colorectal cancer. Nat Med 1995; 1: 348-352. 

Liu B, Parsons R, Papadopoulos N, Nicolaides NC, Lynch HT, Watson P, Jass JR, Dunlop M, Wyllie 
A, Peltomäki P, de la Chapelle A, Hamilton SR, Vogelstein B, Kinzler KW. Analysis of mismatch 
repair genes in hereditary non-polyposis colorectal cancer patients. Nat Med 1996; 2: 169-174. 

Liu T, Stathopoulos P, Lindblom P, Rubio C, Wasteson AB, Iselius L, Holmberg E, Gronberg H, 
Lindblom A. MSH2 codon 322 Gly to Asp seems not to confer an increased risk for colorectal 
cancer susceptibility. Eur J Cancer 1998a; 34: 1981. 

 106

http://www.genome.jp/kegg/kegg2.html


Liu T, Wahlberg S, Rubio C, Holmberg E, Grönberg H, Lindblom A. DGGE screening of mutations 
in mismatch repair genes (hMSH2 and hMLH1) in 34 Swedish families with colorectal cancer. Clin 
Genet 1998b; 53: 131-135. 

Liu T, Yan H, Kuismanen S, Percesepe A, Bisgaard ML, Pedroni M, Benatti P, Kinzler KW, Vogelstein 
B, Ponz de Leon M, Peltomäki P, Lindblom A. The role of hPMS1 and hPMS2 in predisposing to 
colorectal cancer. Cancer Res 2001; 61: 7798-7802.  

Locker GY, Lynch HT. Genetic factors and colorectal cancer in Ashkenazi Jews. Fam Cancer 2004; 3: 
215-221.   

Lucci-Cordisco E, Boccuto L, Neri G, Genuardi M. The use of microsatellite instability, 
immunohistochemistry and other variables in determining the clinical significance of MLH1 and 
MSH2 unclassified variants in Lynch syndrome. Cancer Biomark 2006; 2: 11-27. 

Lynch HT, Kimberling W, Albano WA, Lynch JF, Biscone K, Schuelke GS, Sandberg AA, Lipkin M, 
Deschner EE, Mikol YB, . Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndromes I and II). 
I. Clinical description of resource. Cancer 1985a; 56: 934-938. 

Lynch HT, Schuelke GS, Kimberling WJ, Albano WA, Lynch JF, Biscone KA, Lipkin ML, Deschner 
EE, Mikol YB, Sandberg AA, . Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndromes I and 
II). II. Biomarker studies. Cancer 1985b; 56: 939-951. 

Lynch HT, Smyrk T, Lynch JF. Molecular genetics and clinical-pathology features of hereditary 
nonpolyposis colorectal carcinoma (Lynch syndrome): historical journey from pedigree anecdote 
to molecular genetic confirmation. Oncology 1998; 55: 103-108. 

Lynch HT, de la Chapelle A. Genetic susceptibility to non-polyposis colorectal cancer. J Med Genet 
1999; 36: 801-818. 

Lynch HT, de la Chapelle A. Hereditary colorectal cancer. N Engl J Med 2003; 348: 919-932. 

Lynch HT, Shaw TG, Lynch JF. Inherited predisposition to cancer: a historical overview. Am J Med 
Genet C.Semin Med Genet 2004; 129: 5-22. 

Lynch HT, Lynch JF, Lynch PM, Attard T. Hereditary colorectal cancer syndromes: molecular genetics, 
genetic counseling, diagnosis and management. Fam Cancer 2008; 7: 27-39.  

Maglott D, Ostell J, Pruitt KD, Tatusova T. Entrez Gene: gene-centered information at NCBI. Nucleic 
Acids Res 2007; 35: D26-D31  

Malkov VA, Biswas I, Camerini-Otero RD, Hsieh P. Photocross-linking of the NH2-terminal region of 
Taq MutS protein to the major groove of a heteroduplex DNA. J Biol Chem 1997; 272: 23811-
23817. 

Mangold E, Pagenstecher C, Friedl W, Mathiak M, Buettner R, Engel C, Loeffler M, Holinski-Feder E, 
Müller-Koch Y, Keller G, Schackert HK, Krüger S, Goecke T, Moeslein G, Kloor M, Gebert J, 
Kunstmann E, Schulmann K, Rüschoff J, Propping P. Spectrum and frequencies of mutations in 
MSH2 and MLH1 identified in 1,721 German families suspected of hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer. Int J Cancer 2005; 116: 692-702. 

 107



Maniatis T, Fritsch EF, Sambrook J (szerk.) Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring 
Harbor Laboratory Press, 1982. 

Maquat LE. Nonsense-mediated mRNA decay: splicing, translation and mRNP dynamics. Nat Rev Mol 
Cell Biol 2004; 5: 89–99. 

Marsh D, Zori R. Genetic insights into familial cancers-- update and recent discoveries. Cancer Lett 
2002; 181: 125-164. 

Matton N, Simonetti J, Williams K. Identification of mismatch repair protein complexes in HeLa 
nuclear extracts and their interaction with heteroduplex DNA. J Biol Chem 2000; 275: 17808-
17813. 

Mauillon JL, Michel P, Limacher JM, Latouche JB, Dechelotte P, Charbonnier F, Martin C, Moreau V, 
Metayer J, Paillot B, Frebourg T. Identification of novel germline hMLH1 mutations including a 
22 kb Alu-mediated deletion in patients with familial colorectal cancer. Cancer Res 1996; 56: 5728-
5733. 

Merg A, Lynch HT, Lynch JF, Howe JR. Hereditary colon cancer – part I. Curr Probl Surg 2005a; 42: 
195-256. 

Merg A, Lynch HT, Lynch JF, Howe JR. Hereditary colorectal cancer – part II. Curr Probl Surg 2005b; 
42: 267–333. 

Moslein G, Tester DJ, Lindor NM, Honchel R, Cunningham JM, French AJ, Halling KC, Schwab M, 
Goretzki P, Thibodeau SN. Microsatellite instability and mutation analysis of hMSH2 and hMLH1 
in patients with sporadic, familial and hereditary colorectal cancer. Hum Mol Genet 1996; 5: 1245-
1252. 

Mori Y, Yin J, Rashid A, Leggett BA, Young J, Simms L, Kuehl PM, Langenberg P, Meltzer SJ, Stine 
OC. Instabilotyping: Comprehensive identification of frameshift mutations caused by coding 
region microsatellite instability. Cancer Res 2001; 61: 6046–6049. 

Mrkonjic M, Raptis S, Green RC, Monga N, Daftary D, Dicks E, Younghusband HB, Parfrey PS, 
Gallinger SS, McLaughlin JR, Knight JA, Bapat B. MSH2 118T>C and MSH6 159C>T promoter 
polymorphisms and the risk of colorectal cancer. Carcinogenesis 2007; 28: 2575-2580.  

Mueller-Koch Y, Vogelsang H, Kopp R, Lohse P, Keller G, Aust D, Muders M, Gross M, Daum J, 
Schiemann U, Grabowski M, Scholz M, Kerker B, Becker I, Henke G, Holinski-Feder E. 
Hereditary non-polyposis colorectal cancer: clinical and molecular evidence for a new entity of 
hereditary colorectal cancer. Gut 2005; 54: 1733-1740. 

Nakagawa H, Lockman JC, Frankel WL, Hampel H, Steenblock K, Burgart LJ, Thibodeau SN, de la 
Chapelle A. Mismatch repair gene PMS2: disease-causing germline mutations are frequent in 
patients whose tumors stain negative for PMS2 protein, but paralogous genes obscure mutation 
detection and interpretation. Cancer Res 2004; 64: 4721-4727. 

Nalla VK, Rogan PK. Automated splicing mutation analysis by information theory. Hum Mutat 2005; 
25: 334-342. 

 108



Nataraj AJ, Olivos-Glander I, Kusukawa N, Highsmith WE, Jr. Single-strand conformation 
polymorphism and heteroduplex analysis for gel-based mutation detection. Electrophoresis 1999; 20: 
1177-1185. 

Ng PC, Henikoff S. SIFT: Predicting amino acid changes that affect protein function. Nucleic Acids Res 
2003; 31: 3812-3814. 

Nicum S, Midgley R, Kerr DJ. Colorectal cancer. Acta Oncol 2003; 42: 263-275. 

Niessen RC, Berends MJ, Wu Y, Sijmons RH, Hollema H, Ligtenberg MJ, de Walle HE, de Vries EG, 
Karrenbeld A, Buys CH, van der Zee AG, Hofstra RM, Kleibeuker JH. Identification of mismatch 
repair gene mutations in young patients with colorectal cancer and in patients with multiple 
tumours associated with hereditary non-polyposis colorectal cancer. Gut 2006; 55: 1781-1788.  

Niessen RC, Kleibeuker JH, Jager PO, Sijmons RH, Hofstra RM. Getting rid of the PMS2 
pseudogenes: mission impossible? Hum Mutat 2007; 28: 414. 

Nystrom-Lahti M, Sistonen P, Mecklin JP, Pylkkanen L, Aaltonen LA, Jarvinen H, Weissenbach J, de la 
Chapelle A, Peltomaki P. Close linkage to chromosome 3p and conservation of ancestral founding 
haplotype in hereditary nonpolyposis colorectal cancer families. Proc Natl Acad Sci USA 1994; 91: 
6054-6058. 

Nystrom-Lahti M, Wu Y, Moisio AL, Hofstra RM, Osinga J, Mecklin JP, Jarvinen HJ, Leisti J, Buys 
CH, de la Chapelle A, Peltomaki P. DNA mismatch repair gene mutations in 55 kindreds with 
verified or putative hereditary non-polyposis colorectal cancer. Hum Mol Genet 1996; 5: 763-769. 

Oliveira C, Senz J, Kaurah P, Pinheiro H, Sanges R, Haegert A, Corso G, Schouten J, Fitzgerald R, 
Vogelsang H, Keller G, Dwerryhouse S, Grimmer D, Chin SF, Yang HK, Jackson CE, Seruca R, 
Roviello F, Stupka E, Caldas C, Huntsman D. Germline CDH1 Deletions in Hereditary Diffuse 
Gastric Cancer Families. Hum Mol Genet 2009; 18: 1545-1555.     

Ollila S, Dermadi Bebek D, Jiricny J, Nystrom M. Mechanisms of pathogenicity in human MSH2 
missense mutants. Hum Mutat 2008; 29: 1355-1363. 

Orban TI, Csokay B, Olah E. Sequence alterations can mask each other's presence during screening 
with SSCP or heteroduplex analysis: BRCA genes as examples. Biotechniques 2000; 29: 94-98. 

Orban TI, Olah E. Purifying selection on silent sites -- a constraint from splicing regulation? Trends 
Genet 2001a; 17: 252-253. 

Orban TI, Olah E. Expression profiles of BRCA1 splice variants in asynchronous and in G1/S 
synchronized tumor cell lines. Biochem Biophys Res Commun 2001b; 280: 32-38. 

Orban TI, Olah E. Emerging roles of BRCA1 alternative splicing. Mol Pathol 2003; 56: 191-197. 

Ou J, Niessen RC, Vonk J, Westers H, Hofstra RM, Sijmons RH. A database to support the 
interpretation of human mismatch repair gene variants. Hum Mutat 2008; 29: 1337-1341. 

Overbeek LI, Kets CM, Hebeda KM, Bodmer D, van der Looij E, Willems R, Goossens M, Arts N, 
Brunner HG, van Krieken JH, Hoogerbrugge N, Ligtenberg MJ. Patients with an unexplained 
microsatellite instable tumour have a low risk of familial cancer. Br J Cancer 2007; 96: 1605-1612.  

 109



Papadopoulos N, Nicolaides NC, Wei YF, Ruben SM, Carter KC, Rosen CA, Haseltine WA, 
Fleischmann RD, Fraser CM, Adams MD. Mutation of a mutL homolog in hereditary colon 
cancer. Science 1994; 263: 1625-1629. 

Papp J, Raicevic L, Milasin J, Dimitrijevic B, Radulovic S, Olah E. Germline mutation analysis of 
BRCA1 and BRCA2 genes in Yugoslav breast/ovarian cancer families. Oncol Rep 1999; 6: 1435-
1438. 

Papp J, Kovacs ME, Olah E. Germline MLH1 and MSH2 mutational spectrum including frequent 
large genomic aberrations in Hungarian hereditary nonpolyposis colorectal cancer families: 
implications for genetic testing. World J Gastroenterol 2007; 13: 2727–2732. 

Parc Y, Boisson C, Thomas G, Olschwang S. Cancer risk in 348 French MSH2 and MLH1 gene 
carriers. J Med Genet 2003; 40: 208-213. 

Peltomaki P, Aaltonen LA, Sistonen P, Pylkkanen L, Mecklin JP, Jarvinen H, Green JS, Jass JR, Weber 
JL, Leach FS. Genetic mapping of a locus predisposing to human colorectal cancer. Science 1993; 
260: 810-812. 

Peltomaki P, Gao X, Mecklin JP. Genotype and phenotype in hereditary nonpolyposis colorectal 
cancer: a study of families with different vs. shared predisposing mutations. Fam Cancer 2001; 1: 9-
15. 

Peltomaki P, Vasen H. Mutations associated with HNPCC predisposition – Update of ICG-
HNPCC/INSiGHT mutation database. Dis Markers 2004; 20: 269-276. 

Picelli S, Vandrovcova J, Jones S, Djureinovic T, Skoglund J, Zhou XL, Velculescu VE, Vogelstein B, 
Lindblom A. Genome-wide linkage scan for colorectal cancer susceptibility genes supports linkage 
to chromosome 3q. BMC Cancer 2008; 8: 87.  

Plaschke J, Engel C, Kruger S, Holinski-Feder E, Pagenstecher C, Mangold E, Moeslein G, Schulmann 
K, Gebert J, von Knebel DM, Ruschoff J, Loeffler M, Schackert HK. Lower incidence of 
colorectal cancer and later age of disease onset in 27 families with pathogenic MSH6 germline 
mutations compared with families with MLH1 or MSH2 mutations: the German Hereditary 
Nonpolyposis Colorectal Cancer Consortium. J Clin Oncol 2004; 22: 4486-4494. 

Ponz de Leon M, Benatti P, Di Gregorio C, Losi L, Pedroni M, Ponti G, Genuardi M, Viel A, Lucci-
Cordisco E, Rossi G, Roncucci L. Genotype-phenotype correlations in individuals with a founder 
mutation in the MLH1 gene and hereditary non-polyposis colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 
2007; 42:746-753.   

Potter JD. Colorectal cancer: molecules and populations. J Natl Cancer Inst 1999; 91: 916-932. 

Ramensky V, Bork P, Sunyaev S. Human non-synonymous SNPs: server and survey. Nucleic Acids Res 
2002; 30: 3894-3900. 

Ramus SJ, Friedman LS, Gayther SA, Ponder BA, Bobrow L, van der Looji M, Papp J, Olah E. A 
breast/ovarian cancer patient with germline mutations in both BRCA1 and BRCA2. Nat Genet 
1997a; 15: 14–15. 

 110



Ramus SJ, Kote-Jarai Z, Friedman LS, van der Looij M, Gayther SA, Csokay B, Ponder BA, Olah E. 
Analysis of BRCA1 and BRCA2 mutations in Hungarian families with breast or breast-ovarian 
cancer. Am J Hum Genet 1997b; 60: 1242-1246. 

Raschle M, Dufner P, Marra G, Jiricny J. Mutations within the hMLH1 and hPMS2 subunits of the 
human MutLalpha mismatch repair factor affect its ATPase activity, but not its ability to interact 
with hMutSalpha. J Biol Chem 2002; 277: 21810-21820. 

Reese MG, Eeckman FH, Kulp D, Haussler D. Improved Splice Site Detection in Genie. J Comp Biol 
1997; 4: 311-323. 

Richard I, Beckmann JS. How neutral are synonymous codon mutations? Nat Genet 1995; 10: 259. 

Rozen S, Skaletsky H. Primer3 on the WWW for general users and for biologist programmers. Methods 
Mol Biol 2000; 132: 365-386. 

Saiki RK, Scharf S, Faloona F, Mullis KB, Horn GT, Erlich HA, Arnheim N. Enzymatic amplification 
of beta-globin genomic sequences and restriction site analysis for diagnosis of sickle cell anemia. 
Science 1985; 230: 1350-1354. 

Samowitz WS, Curtin K, Lin HH, Robertson MA, Schaffer D, Nichols M, Gruenthal K, Leppert MF, 
Slattery ML. The colon cancer burden of genetically defined hereditary nonpolyposis colon cancer. 
Gastroenterology 2001; 121: 830-838. 

Sancho E, Batlle E, Clevers H. Signaling pathways in intestinal development and cancer. Annu Rev Cell 
Dev Biol 2004; 20: 695-723. 

Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNS sequencing with chain terminating inhibitors. Proc Natl Acad Sci 
USA 1977; 74: 5463-5467. 

Scheenstra R, Rijcken FE, Koornstra JJ, Hollema H, Fodde R, Menko FH, Sijmons RH, Bijleveld CM, 
Kleibeuker JH. Rapidly progressive adenomatous polyposis in a patient with germline mutations in 
both the APC and MLH1 genes: the worst of two worlds. Gut 2003; 52: 898-899. 

Schouten JP, McElgunn CJ, Waaijer R, Zwijnenburg D, Diepvens F, Pals G. Relative quantification of 
40 nucleic acid sequences by multiplex ligation-dependent probe amplification. Nucleic Acids Res 
2002; 30: e57. 

Schmittgen TD, Livak KJ. Analyzing real-time PCR data by the comparative CT method. Nature 
Protocols 2008; 3: 1101-1108. 

Scott RJ, Lubinski J. Genetic epidemiology studies in hereditary non-polyposis colorectal cancer. 
Methods Mol Biol 2009; 472: 89-102. 

Shapiro MB, Senapathy P. RNA splice junctions of different classes ofeukaryotes: sequence statistics 
and functional implications in gene expression. Nucleic Acids Res 1987; 15: 7155–7174. 

Shearwin KE, Callen BP, Egan JB. Transcriptional interference—a crash course. Trends Genet 2005; 21: 
339–345. 

Sheng JQ, Chan TL, Chan YW, Huang JS, Chen JG, Zhang MZ, Guo XL, Mu H, Chan AS, Li SR, 
Yuen ST, Leung SY. Microsatellite instability and novel mismatch repair gene mutations in 

 111



northern Chinese population with hereditary non-polyposis colorectal cancer. Chin J Dig Dis 2006; 
7: 197-205. 

Shia J. Immunohistochemistry versus microsatellite instability testing for screening colorectal cancer 
patients at risk for hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome. Part I. The utility of 
immunohistochemistry. J Mol Diagn 2008; 10: 293-300. 

Skoglund J, Djureinovic T, Zhou XL, Vandrovcova J, Renkonen E, Iselius L, Bisgaard ML, Peltomäki 
P, Lindblom A. Linkage analysis in a large Swedish family supports the presence of a susceptibility 
locus for adenoma and colorectal cancer on chromosome 9q22.32-31.1. J Med Genet 2006; 43: e7  

Smit AFA, Hubley R, Green P: RepeatMasker at http://repeatmasker.org. 

Solmi R, De Sanctis P, Zucchini C, Ugolini G, Rosati G, Del Governatore M, Coppola D, Yeatman TJ, 
Lenzi L, Caira A, Zanotti S, Taffurelli M, Carinci P, Valvassori L, Strippoli P. Search for epithelial-
specific mRNAs in peripheral blood of patients with colon cancer by RT-PCR. Int J Oncol 2004; 
25: 1049-1056. 

Spizzo G, Went P, Dirnhofer S, Obrist P, Simon R, Spichtin H, Maurer R, Metzger U, von Castelberg 
B, Bart R, Stopatschinskaya S, Köchli OR, Haas P, Mross F, Zuber M, Dietrich H, Bischoff S, 
Mirlacher M, Sauter G, Gastl G. High Ep-CAM expression is associated with poor prognosis in 
node-positive breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2004; 86: 207-213.  

Spizzo G, Went P, Dirnhofer S, Obrist P, Moch H, Baeuerle PA, Mueller-Holzner E, Marth C, Gastl 
G, Zeimet AG. Overexpression of epithelial cell adhesion molecule (Ep-CAM) is an independent 
prognostic marker for reduced survival of patients with epithelial ovarian cancer. Gynecol Oncol 
2006; 103: 483-488.  

Stenson PD, Ball EV, Mort M, Phillips AD, Shiel JA, Thomas NS, Abeysinghe S, Krawczak M, Cooper 
DN. Human Gene Mutation Database (HGMD): 2003 update. Hum Mutat 2003; 21: 577-581.  

Stewart TJ, Abrams SI. How tumours escape mass destruction. Oncogene 2008; 27: 5894-5903.  

Stojic L, Brun R, Jiricny J. Mismatch repair and DNA damage signalling. DNA Repair (Amst) 2004; 3: 
1091-1101. 

Stone EA, Sidow A. Physicochemical constraint violation by missense substitutions mediates 
impairment of protein function and disease severity. Genome Res 2005; 15:978-986.  

Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature 2009; 458: 719-724.  

Surtees JA, Argueso JL, Alani E. Mismatch repair proteins: key regulators of genetic recombination. 
Cytogenet Genome Res 2004; 107: 146-159.  

Suter CM, Martin DI, Ward RL. Germline epimutation of MLH1 in individuals with multiple cancers. 
Nat Genet 2004; 36: 497–501. 

Suter CM, Martin DI. Inherited epimutation or a haplotypic basis for the propensity to silence? Nat 
Genet 2007; 39: 573.    

Sun S, Greenwood CM, Thiffault I, Hamel N, Chong G, Foulkes WD. The HNPCC associated 
MSH2*1906G-->C founder mutation probably originated between 1440 CE and 1715 CE in the 
Ashkenazi Jewish population. J Med Genet 2005; 42:766-768. 

 112



Sunyaev S, Ramensky V, Koch I, Lathe W, III, Kondrashov AS, Bork P. Prediction of deleterious 
human alleles. Hum Mol Genet 2001; 10: 591-597. 

Takahashi M, Shimodaira H, Andreutti-Zaugg C, Iggo R, Kolodner RD, Ishioka C. Functional analysis 
of human MLH1 variants using yeast and in vitro mismatch repair assays. Cancer Res 2007; 67: 
4595-4604. 

Tannergard P, Zabarovsky E, Stanbridge E, Nordenskjold M, Lindblom A. Sublocalization of a locus 
at 3p21.3-23 predisposing to hereditary nonpolyposis colon cancer. Hum Genet 1994; 94: 210-214. 

Tannergard P, Lipford JR, Kolodner R, Frodin JE, Nordenskjold M, Lindblom A. Mutation screening 
in the hMLH1 gene in Swedish hereditary nonpolyposis colon cancer families. Cancer Res 1995; 55: 
6092-6096. 

Tanyi M, Olasz J, Lukács G, Csuka O, Tóth L, Szentirmay Z, Ress Z, Barta Z, Tanyi JL, Damjanovich 
L. Pedigree and genetic analysis of a novel mutation carrier patient suffering from hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer. World J Gastroenterol 2006; 12: 1192-1197.  

Taylor CF, Taylor GR. Current and emerging techniques for diagnostic mutation detection: an 
overview of methods for mutation detection.  Methods Mol Med 2004; 92: 9-44. 

Tennant DA, Duran RV, Boulahbel H, Gottlieb E. Metabolic transformation in cancer. Carcinogenesis 
2009; Mar 25:[Epub ahead of print], doi:10.1093/carcin/bgp070 

Thibodeau SN, Bren G, Schaid D. Microsatellite instability in cancer of the proximal colon. Science 
1993; 260: 816-819. 

Todd R, Wong DT. Oncogenes. Anticancer Res 1999; 19: 4729-4746. 

Tomita N, Fukunaga M, Okamura S, Nakata K, Ohzato H, Tamura S, Sugimoto K, Aihara T, Miki H, 
Takatsuka Y, Matsuura N, Ishikawa H, Iwanaga T, Fukayama N, Sugano K. The novel germline 
mutation of the hMLH1 gene in a case of suspected hereditary non-polyposis colorectal cancer 
(HNPCC) in a patient with no family history of cancer. Jpn J Clin Oncol 2004; 34: 556-560. 

Trzpis M, McLaughlin PM, de Leij LM, Harmsen MC. Epithelial cell adhesion molecule: more than a 
carcinoma marker and adhesion molecule. Am J Pathol 2007; 171: 386–395. 

Tufarelli C, Stanley JA, Garrick D, Sharpe JA, Ayyub H, Wood WG, Higgs DR. Transcription of 
antisense RNA leading to gene silencing and methylation as a novel cause of human genetic 
disease. Nat Genet 2003; 34: 157-165.  

Umar A, Boland CR, Terdiman JP, Syngal S, de la Chapelle A, Rüschoff J, Fishel R, Lindor NM, 
Burgart LJ, Hamelin R, Hamilton SR, Hiatt RA, Jass J, Lindblom A, Lynch HT, Peltomaki P, 
Ramsey SD, Rodriguez-Bigas MA, Vasen HF, Hawk ET, Barrett JC, Freedman AN, Srivastava S. 
Revised Bethesda Guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) and 
microsatellite instability. J Natl Cancer Inst 2004a; 96: 261-268.  

Umar A, Risinger JI, Hawk ET, Barrett JC. Testing guidelines for hereditary non-polyposis colorectal 
cancer. Nat Rev Cancer 2004b; 4: 153-158.  

van der Klift H,Wijnen J,Wagner A, Verkuilen P, Tops C, Otway R, Kohonen-CorishM, Vasen H, 
Oliani C, Barana D, Moller P, Delozier-Blanchet C, Hutter P, Foulkes W, Lynch H, Burn J, 

 113



Möslein G, Fodde R. Molecular characterization of the spectrum of genomic deletions in the 
mismatch repair genes MSH2, MLH1, MSH6, and PMS2 responsible for hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer (HNPCC). Genes Chromosomes Cancer 2005; 44: 123–138. 

van der Looij M, Cleton-Jansen AM, van Eijk R, Morreau H, van Vliet M, Kuipers-Dijkshoorn N, Olah 
E, Cornelisse CJ, Devilee P. A sporadic breast tumor with a somatically acquired complex 
genomic rearrangement in BRCA1. Genes Chromosomes Cancer 2000a; 27: 295-302.  

van der Looij M, Szabo C, Besznyak I, Liszka G, Csokay B, Pulay T, Toth J, Devilee P, King MC, Olah 
E. Prevalence of founder BRCA1 and BRCA2 mutations among breast and ovarian cancer 
patients in Hungary. Int J Cancer 2000b; 86: 737-740.  

Vasen HF, Mecklin JP, Khan PM, Lynch HT. The International Collaborative Group on Hereditary 
Non-Polyposis Colorectal Cancer (ICG-HNPCC). Dis Colon Rectum 1991; 34: 424-425. 

Vasen HF, Watson P, Mecklin JP, Lynch HT. New clinical criteria for hereditary nonpolyposis 
colorectal cancer (HNPCC, Lynch syndrome) proposed by the International Collaborative group 
on HNPCC. Gastroenterology 1999; 116: 1453-1456.  

Vasen HF. Review article: The Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer). Aliment 
Pharmacol Ther 2007; 26(Suppl 2): 113-126. 

Venkatesan RN, Bielas JH, Loeb LA. Generation of mutator mutants during carcinogenesis. DNA 
Repair (Amst) 2006; 5: 294-302. 

Viel A, Genuardi M, Capozzi E, Leonardi F, Bellacosa A, Paravatou-Petsotas M, Pomponi MG, 
Fornasarig M, Percesepe A, Roncucci L, Tamassia MG, Benatti P, Ponz dL, Valenti A, Covino M, 
Anti M, Foletto M, Boiocchi M, Neri G. Characterization of MSH2 and MLH1 mutations in 
Italian families with hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Genes Chromosomes Cancer 1997; 18: 
8-18. 

Vincze T, Posfai J, Roberts RJ. NEBcutter: a program to cleave DNA with restriction enzymes 
Nucleic Acids Res 2003; 31: 3688-3691. 

Vo AT, Zhu F, Wu X, Yuan F, Gao Y, Gu L, Li GM, Lee TH, Her C. hMRE11 deficiency leads to 
microsatellite instability and defective DNA mismatch repair. EMBO Rep 2005; 6: 438-444. 

Vogelstein B, Kinzler KW. Cancer genes and the pathways they control. Nat Med 2004; 10: 789-799. 

Vreeswijk MP, Kraan JN, van der Klift HM, Vink GR, Cornelisse CJ, Wijnen JT, Bakker E, van 
Asperen CJ, Devilee P. Intronic variants in BRCA1 and BRCA2 that affect RNA splicing can be 
reliably selected by splice-site prediction programs. Hum Mutat 2009; 30: 107-114.  

Wagner A, Barrows A, Wijnen JT, van der Klift H, Franken PF, Verkuijlen P, Nakagawa H, Geugien 
M, Jaghmohan-Changur S, Breukel C, Meijers-Heijboer H, Morreau H, van Puijenbroek M, Burn 
J, Coronel S, Kinarski Y, Okimoto R, Watson P, Lynch JF, de la Chapelle A, Lynch HT, Fodde R. 
Molecular analysis of hereditary nonpolyposis colorectal cancer in the United States: high 
mutation detection rate among clinically selected families and characterization of an American 
founder genomic deletion of the MSH2 gene. Am J Hum Genet 2003; 72: 1088–1100. 

 114



Warusavitarne J, Schnitzler M. The role of chemotherapy in microsatellite unstable (MSI-H) colorectal 
cancer. Int J Colorectal Dis 2007; 22: 739-748. 

Wasserman WW, Sandelin A. Applied bioinformatics for the identification of regulatory elements. Nat 
Rev Genet 2004; 5: 276-287. 

Weber TK, Conlon W, Petrelli NJ, Rodriguez-Bigas M, Keitz B, Pazik J, Farrell C, O'Malley L, 
Oshalim M, Abdo M, Anderson G, Stoler D, Yandell D. Genomic DNA-based hMSH2 and 
hMLH1 mutation screening in 32 Eastern United States hereditary nonpolyposis colorectal cancer 
pedigrees. Cancer Res 1997; 57: 3798-3803.    

Wheeler DL, Barrett T, Benson DA, Bryant SH, Canese K, Church DM, DiCuccio M, Edgar R, 
Federhen S, Helmberg W, Kenton DL, Khovayko O, Lipman DJ, Madden TL, Maglott DR, 
Ostell J, Pontius JU, Pruitt KD, Schuler GD, Schriml LM, Sequeira E, Sherry ST, Sirotkin K, 
Starchenko G, Suzek TO, Tatusov R, Tatusova TA, Wagner L, Yaschenko E. Database resources 
of the National Center for Biotechnology Information. Nucleic Acids Res 2005; 33: D39-D45. 

Whitelaw E, Proudfoot N. Alpha-thalassaemia caused by a poly(A) site mutation reveals that 
transcriptional termination is linked to 30 end processing in the human alpha 2 globin gene. 
EMBO J 1986; 5: 2915-2922. 

Wiesner GL, Daley D, Lewis S, Ticknor C, Platzer P, Lutterbaugh J, MacMillen M, Baliner B, Willis J, 
Elston RC, Markowitz SD. A subset of familial colorectal neoplasia kindreds linked to 
chromosome 9q22.2-31.2. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 12961-12965.    

Wijnen J, Khan PM, Vasen H, van der Klift H, Mulder A, van Leeuwen-Cornelisse I, Bakker B, 
Losekoot M, Møller P, Fodde R. Hereditary nonpolyposis colorectal cancer families not 
complying with the Amsterdam criteria show extremely low frequency of mismatch-repair-gene 
mutations. Am J Hum Genet 1997; 61: 329-335.  

Wimmer K, Etzler J. Constitutional mismatch repair-deficiency syndrome: have we so far seen only the 
tip of an iceberg? Hum Genet 2008; 124: 105-122.  

Wolf B, Gruber S, Henglmueller S, Kappel S, Bergmann M, Wrba F, Karner-Hanusch J. Efficiency of 
the revised Bethesda guidelines (2003) for the detection of mutations in mismatch repair genes in 
Austrian HNPCC patients. Int J Cancer 2006; 118: 1465-1470.     

Woods MO, Williams P, Careen A, Edwards L, Bartlett S, McLaughlin J, Younghusband HB. A new 
variant database for mismatch repair genes associated with Lynch syndrome. Hum Mutat 2007; 28: 
669-673. 

Worthley DL, Whitehall VL, Spring KJ, Leggett BA. Colorectal carcinogenesis: road maps to cancer. 
World J Gastroenterol 2007; 13: 3784-3791.  

Xi T, Jones IM, Mohrenweiser HW. Many amino acid substitution variants identified in DNA repair 
genes during human population screenings are predicted to impact protein function. Genomics 
2004; 83: 970-979. 

Xie X, Wang CY, Cao YX, Wang W, Zhuang R, Chen LH, Dang NN, Fang L, Jin BQ. Expression 
pattern of epithelial cell adhesion molecule on normal and malignant colon tissues. World J 
Gastroenterol 2005; 11: 344-347. 

 115



Yamamoto H, Sawai H, Weber TK, Rodriguez-Bigas MA, Perucho M. Somatic frameshift mutations in 
DNA mismatch repair and proapoptosis genes in hereditary nonpolyposis colorectal cancer. Cancer 
Res 1998; 58: 997-1003. 

Yuan ZQ, Wong N, Foulkes WD, Alpert L, Manganaro F, Andreutti-Zaugg C, Iggo R, Anthony K, 
Hsieh E, Redston M, Pinsky L, Trifiro M, Gordon PH, Lasko D. A missense mutation in both 
hMSH2 and APC in an Ashkenazi Jewish HNPCC kindred: implications for clinical screening. J 
Med Genet 1999; 36: 790–793. 

Yuan ZQ, Gottlieb B, Beitel LK, Wong N, Gordon PH, Wang Q, Puisieux A, Foulkes WD, Trifiro M. 
Polymorphisms and HNPCC: PMS2-MLH1 protein interactions diminished by single nucleotide 
polymorphisms. Hum Mutat 2002; 19: 108-113. 

Yue P, Moult J. Identification and Analysis of Deleterious Human SNPs. J Mol Biol 2006; 356:1263-
1274.  

Zavodna K, Bujalkova M, Krivulcik T, Alemayehu A, Skorvaga M, Marra G, Fridrichova I, Jiricny J, 
Bartosova Z. Novel and recurrent germline alterations in the MLH1 and MSH2 genes identified in 
hereditary nonpolyposis colorectal cancer patients in Slovakia. Neoplasma 2006; 53: 269-276. 

Zhang H, Hu J, Recce M, Tian B. PolyA_DB: a database for mammalian mRNA polyadenylation. 
Nucleic Acids Res 2005; 33: D116-120. 

Zhang L. Immunohistochemistry versus microsatellite instability testing for screening colorectal cancer 
patients at risk for hereditary nonpolyposis colorectal cancer syndrome. Part II. The utility of 
microsatellite instability testing. J Mol Diagn 2008; 10: 301-307. 

 116



 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Lynch szindróma (hereditary non-polyposis colorectal cancer – HNPCC) egy autoszómális 

dominánsan öröklődő családi rákszindróma, amely a vastagbélrákkal járó szindrómák közül a 

leggyakoribb, de más szervek daganataira való fokozott hajlammal is együtt jár. Ez a 

tünetegyüttes az egyik DNS hibajavító rendszer, a mismatch repair (MMR) rendszer – főként az 

MLH1 és MSH2 gének – csíravonalas mutációinak eredményeképpen alakul ki. E gének 

mutációs spektruma populációnként és etnikai csoportonként változik, de a magyar Lynch 

szindrómás családok esetében mindeddig nem történt meg ennek felmérése. A doktori munka 

során 55, a Lynch szindróma különféle klinikai kritériumainak megfelelő magyarországi család 

esetében tártuk fel az MLH1 és MSH2 gének mutációs spektrumát.  

Eddigi vizsgálataink alapján, összefoglalásként, a következő megállapításokat tehetjük: 

(1) az IHC és MSI mutációs előszűrő módszerek párhuzamos használatával és direkt DNS 

szekvenálással 49 különböző variáns jelenlétét mutattuk ki: ezek mindkét gén esetében 

elszórtan helyezkednek el, tehát mutációs forró pont egyik génben sincs. 

(2) leszámítva az ismert és gyakori polimorfizmusokat, huszonkilenc különböző betegség-

okozó mutációt (12-t az MLH1, 12-t az MSH2, 1-et az MSH6 génben és 4-et az MSH2-től 

5’ irányban elhelyezkedő TACSTD1 génben) és három besorolatlan variánst mutattunk ki. 

(3) a nagy deléciók és duplikációk meghatározása kiemelten fontos, az összes mutáció között 

elfoglalt nagy arányú (jelen mintában 28%-os) részvételük miatt.  
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(4) a feltárt variánsok közül 18 új (39%), amelyeknél a bioinformatikai analízis, az RNS szintű 

hatás vizsgálata, a betegséggel való koszegregáció, valamint a fehérje funkciójának 

elvesztése 16 esetben valószínűsítette a betegséggel való összefüggést.  

(5) tizenhárom, már korábban is leírt misszensz mutáció esetében is elvégezve a fenti 

elemzéseket, és ezeket az irodalmi adatokkal egybevetve 6 esetben láttuk indokoltnak a 

variáns patogén mutációként való besorolását, míg a többinél javasoljuk a variáns 

polimorfizmusként való kezelését.  

(6) az MLH1 gén c.350C>T (p.Thr117Met) mutációját két alkalommal is kimutattuk – így ez 

az első visszatérő patogén mutáció az MLH1 génben Magyarországon. Hasonlóan, az 

MSH2 gén 12. exonjában elhelyezkedő c.1264G>T  (p.Glu422X) nonszensz mutációt az 

első hazai visszatérő pontmutációként azonosítottuk ebben a génben.  

(7) a TACSTD1 génben megtalálható genomi deléciók egy új mutációs mechanizmust 

képviselnek a Lynch szindróma patogenezisében, ezért javaslatot tettünk az ilyen típusú 

mutációk figyelembe vételére és szűrésére a családi daganatszindrómák esetében.   
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SUMMARY 

 

Lynch syndrome (Hereditary non-polyposis colorectal cancer – HNPCC) is an 

autosomal dominantly inherited cancer predisposition syndrome, representing the most 

common form of susceptibility to colon cancer, also associated with an increased risk to 

endometrial cancer and other tumours. This clinical phenotype is caused by germline defects in 

the DNA mismatch repair (MMR) system, mainly mutations of the genes MLH1 and MSH2. 

The mutation spectra was shown to have different characteristics in distinct populations or 

ethnic groups, but the molecular background of Hungarian HNPCC families was not assessed 

yet. In the course of my Ph.D. studies we revealed the mutation spectra in MLH1 and MSH2 

genes in 55 Hungarian families meeting various clinical criteria for Lynch syndrome.  

On the basis of our investigations, we conclude that 

(1) with the parallel use of prescreening methods MSI and IHC analysis and direct DNA 

sequencing we revealed the presence of 49 different variants scattered throughout the 

coding region of the two genes, thus no mutation hot spot is present in either gene. 

(2) not considering known and frequent polymorphisms, twenty-nine different disease-causing 

mutations (12 in MLH1, 12 in MSH2, 1 in MSH6 and 4 in the TACSTD1 gene, 5’ from 

MSH2) and three variants with unknown pathogenicity were described.  

(3) as 28% of the pathogenic mutations were genomic changes undetectable with routinely 

used techniques, MLPA should be included in screening Hungarian families.  
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(4) among the revealed 18 (39%) novel variants, in which bioinformatics analysis, 

characterization of their effects on the RNA level, cosegregation with the disease and the 

loss of protein function rendered the connection with the disease highly probable in 16 

cases.  

(5) the above mentioned analysis in thirteen previously described missense mutations and the 

comparation of the results with data of other groups revealed that 6 of these variants could 

be classified as pathogenic, while the other 7 should be handled as polymorphisms.  

(6) the pathogenic mutation c.350C>T (p.Thr117Met) of the MLH1 gene was revealed in two 

cases – representing the first recurrent pathogenic mutation in this gene in Hungary. 

Similarly, the nonsense mutation c.1264G>T (p.Glu442X) in exon 12 of MSH2 is the first 

recurrent mutation in this gene.  

(7) the TACSTD1 gene deletions represent a new mechanism in the pathogenesis of Lynch 

syndrome, thus we proposed the screening of this type of mutations in familial cancer 

syndromes. 
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MELLÉKLET 

1. A LYNCH SZINDRÓMA KRITÉRIUMRENDSZEREI  

Amsterdam kritériumok: 

Amsterdam I (1991) 
Három vagy több családtag vastagbélrákkal, és az összes következő kritérium teljesül: 

1 az egyik beteg a másik kettő elsőfokú rokona 

2 A vastagbél-végbélrák jelenléte legalább 2 generációban 

3 legalább az egyik beteg 50 éves kor előtt lett diagnosztizálva 

 

Amsterdam II (1998) 
Három vagy több családtag Lynch szindrómával asszociált daganattal, és az összes következő 
kritérium teljesül: 

1 egy érintett beteg a másik kettő elsőfokú rokona 

2 két vagy több egymás utáni generáció érintett 

3 a rák egy vagy több érintett családtag esetén 50 éves kor előtt diagnosztizálva 

4 Familiáris Adenomatózus Polipózis (FAP) kizárva minden esetben 

5 daganatok megerősítve patológiai vizsgálattal 

 
Bethesda irányvonalak: 
 
Felülbírált Bethesda (2003) 
Az alábbiak közül elég egy kritériumnak teljesülnie: 

1 a beteg 50 éves kora előtt diagnosztizált vastagbélrák 

2 szinkron vagy metakron vastagbél-végbélrák vagy más Lynch szindrómával asszociált rák 
(többek között gyomor, húgyhólyag, húgyvezető, vesemedence, epeutak daganatai, 
glioblasztóma, verejtékmirigy-adenóma, keratoakantoma és vékonybélkarcinóma), tekintet 
nélkül a beteg korára 

3 vastagbél-végbélrák magas fokú mikroszatellita instabilitással, amelyet a beteg 60 éves kora 
előtt diagnosztizáltak 

4 vastagbél-végbélrákos beteg egy vagy több elsőfokú rokonnál szintén vastagbélrákkal vagy 
egyéb Lynch szindrómával összefüggő rákkal. Az egyik daganatot a beteg 50 éves kora előtt 
diagnosztizálták (kivétel az adenóma, amely 40 éves kor előtti diagnózis esetén számítható be). 

5 vastagbél-végbélrákos beteg két-vagy több elsőfokú rokonnál szintén vastagbélrákkal vagy 
egyéb Lynch szindrómával összefüggő rákkal, tekintet nélkül a betegek korára 
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2. A VIZSGÁLATOKHOZ FELHASZNÁLT PRIMEREK JELLEMZŐI  

Valamennyi mutációvizsgálathoz használt primer TouchDown megközelítést alkalmazó PCR-rel 

készült (KORBIE és MATTICK, 2008).  

 

2.a A MUTÁCIÓVIZSGÁLAT PRIMEREI  

Gén/ 
Exon 

 Szekvencia (5’-3’) 
Hibridizációs 

hőmérséklet (°C) 
Hossz
(bp)* 

MLH1     
For CTG GAT GGC GTA AGC TAC AG 

1 
Rev CGG CCC GTT AAG TCG TAG 

64 > 57 TD 283 

For TTG TTA TCA TTG CTT GGC TCA 
2 

Rev AAA GGT CCT GAC TCT TCC ATG A 
60 > 53 TD 235 

For TCA AGA AAA TGG GAA TTC AAA GA 
3 

Rev TGA CAG ACA ATG TCA TCA CAG G 
60 > 53 TD 234 

For GGT GAC CCA GCA GTG AGT TT 
4 

Rev CGT ACT CAA GAT CTC TGC CAA A 
64 > 57 TD 245 

For GAT TTT CTC TTT TCC CCT TGG 
5 

Rev CCC TGA AAA CTT AGA AGC AAT TT 
60 > 53 TD 236 

For GCC AGG ACA TCT TGG GTT T 
6 

Rev GCT CAG CAA CTG TTC AAT GTA TG 
64 > 57 TD 249 

For CTG ACA TCT AGT GTG TGT TTT TGG 7 
8 Rev AAG CCT GTG TAT TTG ACT AAA GCA 

64 > 57 TD 470 

For GGC CCT CAT TTC ACA AAG TT 
9 

Rev TCC CAT AAA ATT CCC TGT GG 
60 > 53 TD 296 

For AGT GGC GAC AGG TAA AGG TG 
10 

Rev GCC AGT GGT GTA TGG GAT TC 
64 > 57 TD 380 

For CCA TAT GTG GGC TTT TTC TCC 
11 

Rev GCA AAA ATC TGG GCT CTC AC 
64 > 57 TD 300 

For CTC CAT TTG GGG ACC TGT AT 
12 

Rev CAG GCA GAG AGA AGA TGC AA 
64 > 57 TD 576 

For AGT TGC TTG CTC CTC CAA AA 
13 

Rev CCA AAA CCT TGG CAG TTG AG 
64 > 57 TD 300 

For GTC AAT GAA GTG GGG TTG GT 
14 

Rev TAG CTT TTG TGC CTG TGC TC 
64 > 57 TD 249 

For CAT TTT GTC CCA ACT GGT TGT A 
15 

Rev GGA GAG CTA CTA TTT TCA GAA ACG AT 
60 > 53 TD 202 

For TGG ATT CTT GGG AAT TCA GG 
16 

Rev ACC CGG CTG GAA ATT TTA TT 
64 > 57 TD 298 

For ACC CAG AGT GGC AGA TAG GA 17 
18 Rev GAT GGG CAA GTT TCA TCT CC 

64 > 57 TD 692 

For GCC AGG ACA CCA GTG TAT GTT 
19 

Rev GAC CTC TTT TTG GCA TCT GAA 
64 > 57 TD 484 
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MSH2     
For TGC CGC ATT TTC TTC AAC C 

1 
Rev CAC TCT CTG AGG CGG GAA AG 

64 > 57 TD 327 

For CCA GCT AAT ACA GTG CTT GAA CA 
2 

Rev CCA GCC AAA CTG CAA CTT TT 
64 > 57 TD 387 

For TTT GGA TTT TTC CTT TTT GCT T 
3 

Rev CAT GTC AAT TAA AGA GCC TTT CC 
60 > 53 TD 426 

For TGA AAG CTT TAT GTG AAC GTA ATT T 
4 

Rev CAT TGA TAC ACA GTT TAG GTT TTG AG 
60 > 53 TD 500 

For TCT TGG TTT GGA TTG GGA AG 
5 

Rev AGT GGA GGA GGG GAG AGA AA 
64 > 57 TD 466 

For CCT CTG TTT TTC ATG GCG TA 
6 

Rev AAG TGG TAT AAT CAT GTG GGT AAC TG 
64 > 57 TD 278 

For AGC TTT TTA AAT GGA ATT TTG AGC 
7 

Rev CCA CCA CCA ACT TTA TGA GGA 
64 > 57 TD 397 

For CCT TTT GGA TCA AAT GAT GCT T 
8 

Rev AAA ATC CTT TTC CCA TCT GTC A 
64 > 57 TD 366 

For TTT GCT TTA TAA TTT CTG TCT TTA CCC 
9 

Rev ATC TTG GGG ACA GGG AAC TT 
64 > 57 TD 292 

For AGA ATT ACA TTG AAA AAT GGT AGT AGG 
10 

Rev AAC ATT CAC ATC ATG TTA GAG CA 
60 > 53 TD 288 

For TCG TTT TCC ACT TGT ATT TCC A 
11 

Rev CCA TGC CTT ATT TTA TAT AGG AAA CC 
64 > 57 TD 391 

For GGG TTT TGA ATT CCC AAA TG 
12 

Rev AAC TGG GAA TTT TCT CCA TCA A 
64 > 57 TD 460 

For CCT ACG CGA TTA ATC ATC AGT G 
13 

Rev CAA ATA TAC TTT TCC TTC TCA CAG GA 
64 > 57 TD 380 

For TGG CAT ATC CTT CCC AAT GT 
14 

Rev CCC CCA GAC TGT GAA TTA AGG 
64 > 57 TD 496 

For CAA GGT GAG AAG GAT AAA TTC CA 
15 

Rev GCA CTA GAA ACA CAG AGG AAA ACA 
64 > 57 TD 370 

For CAA TTT GTC ACT GTC TAA CAT GAC TTT 
16 Rev GTC TCT GAG CTA TTT GTT TCT TCC A 64 > 57 TD 588 

*: amplikonhossz 
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2.b A CDNS SZINTŰ KARAKTERIZÁLÁS PRIMEREI 

Primer Szekvencia (5’-3’) 
Hossz 
(bp)* 

Elhelyezkedés 

MLH1 C1F CGT TGA GCA TCT AGA CGT TTC C 1. exon 
MLH1 C1R GGG CTT TCA GTT TTC CAT CTG  

454 
5. exon 

MLH1 C2F ACC TAT GGC TTT CGA GGT GAG 3. exon 
MLH1 C2R CCA GAC GAT GGT TGA TGA AGA 

514 
9.-10. exon határa 

MLH1 C2.5F TGT TGG CAG GTA TTC AGT ACA CA ** 6.-7. exon határa 
MLH1 C3F TGA GGA TAA AAC CCT AGC CTT CA 9. exon 
MLH1 C3R CGA GGT CAG ACT TGT TGT GGA 

406 
12. exon 

MLH1 C3.5F CCC AAA AAC ACA CAC CCA TT ** 10. exon 
MLH1 C4F TTC CTC CAG GAT GTA CTT CAC C 11. exon 
MLH1 C4R CTT CCC GAT GTC TCT TTC TGG 

413 
12.-13. exon határa

MLH1 C5F CTT GGA GGG GGA TAC AAC AAA 12. exon 
MLH1 C5R CTT TGG GAC CAT CTT CCT CTG 

476 
16. exon 

MLH1 C6.5F TGC CAA TTT TGG TGT TCT CA 15. exon 
MLH1 C5.5R TCT TCG TCC CAA TTC ACC TC 

** 
17.-18. exon határa

MLH1 C6F CTT CGT GGG CTG TGT GAA TC 14. exon 
MLH1 C6R ACT GCT TCC GGA TGG AAT AGA 

482 
18. exon 

MLH1 C7F AGG AAG GGA ACC TGA TTG GAT 16.-17. exon határa
MLH1 C7R ATC CCA CAG TGC ATA AAT AAC CAT A 

403 
19. exon 

MSH2 C1F GCA TTT TCT TCA ACC AGG AGG T 1. exon 
MSH2 C1R CAA CTG CGG ACA TTT TAA CAC C 

502 
3. exon 

MSH2 C2F GCT GGA AAT AAG GCA TCC AAG 2. exon 
MSH2 C2R ACC GGT TGA GGT CCT GAT AAA 

412 
4. exon 

MSH2 C3F GCT GGA GAC ATG GGG AAA CT 3. exon 
MSH2 C3R CTG CCT CAA TTC TGC ATC TTC T 

504 
7. exon 

MSH2 C3.5 R AGG AGT CAC AAA AAC TGC CAA C *** 8. exon 
MSH2 C4F CCC CTC AAG GAC AAA GAC TTG 6. exon 
MSH2 C4R CAA GGA ATT CAT GGT TTT CCA C 

399 
9. exon 

MSH2 C5F TCC TCT TAC TGA TCT TCG TTC TGA CT 8. exon 
MSH2 C5R GGA ACA GGT GCT CCA TTT GAC 

540 
12. exon 

MSH2 C6F GCT CAG CTA GAT GCT GTT GTC A 12. exon 
MSH2 C6R TAG CCC ATG CTA ACC CAA ATC 

499 
14. exon 

MSH2 C7F ACG TTC ATG GCT GAA ATG TTG 13. exon 
MSH2 C7R GCA TTT GTT TCA CCT TGG ACA 

514 
16. exon eleje 

MSH2 C8F AAC CAG CAG CAA AGA AGT GCT 15. exon 
MSH2 C8R CAA ACA GTC CTC AGT TAC AGC TCT C 

414 
16. exon vége 

Valamennyi primer 60°C-os primerhibridizációs hőmérsékleten működik. 
*: amplikonhossz 
**:a C2.5F a C2-vel volt párosítva a 8. exon mutációjának vizsgálatához, a C3.5F a C3R-el a 11. exon 
mutációjának vizsgálatához, a C6.5F a C5.5R-el a 16. exon mutációjának vizsgálatához 
***: del(3-7) karakterizáláshoz, C3 For-ral 699 bp 
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2.c A NAGY GENOMI VÁLTOZÁSOK KARAKTERIZÁLÁSÁNAK PRIMEREI 

A SybrGreen Real-Time és XL PCR kísérletekhez felhasznált primerek 

Primer Szekvencia (5’-3’) 
Hossz 
(bp)* 

Elhelyezkedés

MLH1 P6F TTC TCT GAG GGC AGG AAA GTC ATG-1787 
MLH1 P6R CAG GAT TTC TTC ACT TGG AAC TGT 

482 
ATG-1306 

MLH1 P5F GCC TAA CGC CTC TGG TCT TAA T ATG-1413 
MLH1 P5R GCC TAT TCT CTT GCC TTG GAC 

424 
ATG-990 

MLH1 P4F TCT TCT TGC ACC TCC AAC TCA ATG-1090 
MLH1 P4R ACG AGG CTG AGC ACG AAT ACT 

448 
ATG-643 

MLH1 P3F CTG CAC GAG CAG CTC TCT CT ATG-771 
MLH1 P3R TTC TCA GGC TCC TCC TCT CC 

369 
ATG-403 

MLH1 P2F TAG AGC CTC GTC GAC TTC CAT  ATG-518 
MLH1 P2R TCT CAA CTC TGT GGG TTG CTG 

350 
ATG-169 

MLH1 P1F AAC CAA TAG GAA GAG CGG ACA ATG-284 
MLH1 P1R CGT TAA GTC GTA GCC CTT AAG TGA G 

442 
ATG+163 

MSH2 5'2F ACT TGG GAG AAG AGC AAA ACC T ** ATG-29338 
MSH2 5'1.7F CAC AAC GCG TTA TCA ACT GG ATG-26160 
MSH2 5’1.7R CAT CCA CAG GGA CAG GTT CT 

642 
ATG-25519 

MSH2 5'1.5F CTA ATG GAA AGG AAC AGT GAT GC ATG-24374 
MSH2 5'1.5R CCT GAA CAC AGG AAT AAA GAA GAT G 

270 
ATG-24105 

MSH2 5'1.2F CTG CAT GGT CCC ATT TTT AGA ATG-20313 
MSH2 5'1.2R TGG TGT GCA TTC TTC CAC AT 

100 
ATG-20214 

MSH2 5'1F GGG AAA TAG CAA ATG GAC ACA A ATG-16551 
MSH2 5'1R GAA AGG CAG CTT TCA ATC ACA A 

314 
ATG-16238 

MSH2 P5F TGG GTT CTA TCC TGC CTT TG ATG-12338 
MSH2 P5R TTT AAT GAG GGA GGG GGA AC 

209 
ATG-12130 

MSH2 P4F CCC ACA CAC ACA CAC AAG ATT ATG-7867 
MSH2 P4R ACT TTC CAC TCC CAC ATG GT 

473 
ATG-7395 

MSH2 P3F TTT CCT TTC CAA GCA GGC TA ATG-4429 
MSH2 P3R AAA CAG TTC ATT TAG CTC ACT GTC A 

179 
ATG-4251 

MSH2 P2F CGA ATG AGT GAA TCA TCA ACG A ATG-620 
MSH2 P2R GCA ACC AAT CAT AAG CAG ACG 

459 
ATG-162 

MSH2 P1F AGG GGC ACA CGT TTT AAC AAA ATG-486 
MSH2 P1R CTC TCC AAC TGC AGC GTC TC 

524 
ATG+19 

Valamennyi primer 60°C-os primerhibridizációs hőmérsékleten működik. 
*: amplikonhossz; **: csak szensz primer, a TACSTD1 3’ deléciók XL PCR-éhez használtuk 
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A QMPSF reakcióhoz felhasznált primerek 

Primer Szekvencia (5’-3’)* 
Hossz 
(bp)**

Kromoszómális 
helyzete *** 

M2Qt2For AGC ACA CAG ACG GTT AAG CA 
M2Qt2Rev TCG GGC CTA CAG ATT AAA ATT C 

118 chr2:47480615-47480732

M2Qt3For TCC TTT CCA AGC AGG CTA AA 
M2Qt3Rev CTC ACT GTC AGT CTT GGC ACA 

162 chr2:47479408-47479569

M2Qt4For GCC ATG TTG GGG TGA TAA TTT 
M2Qt4Rev TTC TCC CAC AAC AAC CCT GT 

180 chr2:47476319-47476498

M2Qt5For GCT GGG ATT ACA GGC ATG AG 
M2Qt5Rev AGC TCT TTG GTT GGT TGA CG 

146 chr2:47473082-47473227

M2Qt6For TGG GTT CTA TCC TGC CTT TG 
M2Qt6Rev TTT AAT GAG GGA GGG GGA AC 

209 chr2:47471500-47471708

M2Qt7For GCC TGT CAC CAG GAT GAC TT 
M2Qt7Rev CAG AAA TGG AGA TGG TGC TTC 

248 chr2:47469613-47469860

M2QC1For TTC AAC CAG GAG GTG AGG AG 
M2QC1Rev GCC CCA TGT ACT TGA TCA CC 

233 chr2:47483807-47484039

M2QC2For TTC TGG TTC GTC AGT ATA GAG TTG A 
M2QC2Rev GCC AAA TAC CAA TCA TTC TCC T 

82 chr2:47489110-47489191

*: valamennyi For primer 5’-FAM jelölt 
**: amplikonhossz 
***: az amplikon kromoszómális helyzete, bázispárra megadva 
 
 

 

2.d HAPLOTIPIZÁLÓ PRIMEREK  

Primer  Szekvencia (5’-3’)* Kromoszómális helyzete** 

For CCGAGCAATTTCACTCTGG 
D2S2328 

Rev CTTTGGCAAACGAGCG 
chr2:40532317-40532456 

For CTTGGGGAACAGAGGTCATT 
D2S119 

Rev GAGAATCCCTCAATTTCTTTGGA 
chr2:43927500-43927723 

For GTAATGGAGCCAGTAGGTTACA 
D2S391 

Rev AGAGGGTATGATGGAAAAGC 
chr2:46265007-46265152 

For AAACAGGATGCCTGCCTTTA 
D2S123 

Rev GGACTTTCCACCTATGGGAC 
chr2:51141941-51142151 

For TGTGGGCTGGTCAGATATTC 
D2S378 

Rev CGCTAGGATCACTATGTTTTGC 
chr2:57157156-57157372 

For TGGAATGGGAGAAGGTAACA 
D2S2957 Rev CTGTCTCTACACATCCTGTTGG chr2:60331970-60332195 

*: valamennyi For primer 5’-FAM jelölt 
**: az amplikon kromoszómális helyzete, bázispárra megadva 
 

 
 

 126



3. A MAPP ANALÍZIS MENETE  

 
 Az MLH1 és MSH2 génben található misszensz mutációk bioinformatikai 

értékeléséhez a MAPP (multivariate analysis of protein polimorphism) programot használtuk fel, 

amely az aminosavak konzerváltságán kívül figyelembe veszi az illesztéshez felhasznált 

fehérjeszekvenciák evolúciós távolságát, az illesztés egy adott helyén jelen lévő aminosavak 

fizikokémiai tulajdonságait (hidrofóbicitás, méret, töltöttség, polaritás) és a fehérjében elfoglalt 

helyük szerkezeti paramétereit (az adott aminosavat alfa-hélixben, illetve béta lemezben 

jellemző szabadenergia) (STONE és SIDOW, 2005).  

A program használatához először minél több szervezetből származó ortológ proteineket 

kiválogatva többszörös szekvenciaillesztést hoztunk létre, amelyet a MAPP készítőinek ajánlása 

szerint a ProbCons szoftver internetes változatával készítettük el (DO és mtsai., 2005). Az 

illesztésből a Semphy program neighbour joining algoritmusát használva evolúciós fát készítettünk 

(FRIEDMAN és mtsai., 2002). Az M1. Ábra B részén a Semphy kimenete, az M1 Ábra C részén 

Dendroscope programmal (HUSON és mtsai., 2007) ábrázolt evolúciós fa. A Semphy által 

készített fán és az illesztett szekvenciákon lefuttattuk a MAPP programot. Ennek kimenete egy 

adott pozícióban minden aminosavhoz egy pontértéket rendel (a fizikokémiai paramétereknek 

megfelelően súlyozott előfordulási valószínűség az adott aminosavra az adott helyen), és ennek 

alapján megadja az ebben a pozícióban tolerálható és nem tolerálható aminosavakat is.  

A MAPP által megadott pontértékeket a JColorGrid programot (JOACHIMIAK és mtsai., 2006, 

jcolorgrid.ucsf.edu) felhasználva színkóddal ábrázoltuk. Az összes pontértékre kiszámítva a 

táblázat mediánját, majd ezt és a teljes táblázat maximum és minimum értékét felhasználva, a 

medián érték alatti pontértékű aminosavak zöld (jelenléte tolerálható az adott helyen), a 

mediánhoz közeliek sárga (elméletileg nem károsítja a protein funkcióját), majd ettől 

növekedve egyre sötétebb piros (jelenléte az adott pozícióban nem tolerálható) jelzést kaptak – 

ezek az aminosavak egyre kevésbé viselhetőek el a fehérje számára. Az Msh2-höz tartozó 

pontértékek és színek a mellékelt M1. Ábra A részén láthatók – ennek segítségével az X. Ábra 

pontosabban értelmezhető lesz.  

A színválasztás eredményeképpen egy nagy, piros oszlopon belül az egyetlen zöld jel 

megmutatja, melyik aminosav az, amelyik nagyon jellemző, konzervált az adott helyen. A 

szekvenciaillesztés összeállításánál külön figyelmet kellett fordítanunk arra, hogy a MAPP nem 

számol pontértéket az olyan szekvenciarégiókra, amelyeknél valamely számítási paraméter nem 

ér el egy bizonyos határértéket (pl. túl kevés szervezetben van meg egy adott régió, vagy 

egyáltalán nem konzervált, esetleg nem ismert a szerkezete). A bemutatott eredmények az 

emberi MLH1 és MSH2 szekvenciák lehető legnagyobb részét tartalmazzák. 
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(Bos taurus:0.023375,(Homo sapiens:0.003285,Cercopithecus 
aethiops:0.003089):0.020483,((Danio rerio:0.171741,((Saccha-
romyces cerevisiae:0.524132,(Cryptococcus neoformans
:0.396825,(Neurospora crassa:0.073286,Chaetomium globosum
:0.091801):0.278293):0.029957):0.093380,((Physcomitrella 
patens:0.236644,(Arabidopsis thaliana:0.171295,Petunia x
hybrida:0.141558):0.122613):0.278624,(Caenorhabditis elegans
:0.922256,Leishmania infantum:0.828720):0.118780):0.053920)
:0.262138):0.120503,(Mus musculus:0.023207,Rattus norvegicus
:0.037847):0.014590):0.013966);

A B

C

(Bos taurus:0.023375,(Homo sapiens:0.003285,Cercopithecus 
aethiops:0.003089):0.020483,((Danio rerio:0.171741,((Saccha-
romyces cerevisiae:0.524132,(Cryptococcus neoformans
:0.396825,(Neurospora crassa:0.073286,Chaetomium globosum
:0.091801):0.278293):0.029957):0.093380,((Physcomitrella 
patens:0.236644,(Arabidopsis thaliana:0.171295,Petunia x
hybrida:0.141558):0.122613):0.278624,(Caenorhabditis elegans
:0.922256,Leishmania infantum:0.828720):0.118780):0.053920)
:0.262138):0.120503,(Mus musculus:0.023207,Rattus norvegicus
:0.037847):0.014590):0.013966);

A B

C

 
M1. Ábra: A MAPP analízis során használt programok kimenetei. Az ábra A részén a MAPP 
értékek JColorGrid ábrázolása során az egyes pontértékekhez rendelt színek skálája látható, az inflexiós 
pont a MAPP értékek mediánjánál (6,15) van. A B rész a Sephy program .tree szöveges kimenete, a C 
rész az ebből képzett Dendroscope-fát szemlélteti.  
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4. AZ IRODALOMBAN EDDIG KÖZÖLT TACSTD1 NAGY DELÉCIÓK ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÉS 

JELLEMZŐINEK ÖSSZEVETÉSE  

 
Amint az a 4.6 résznél olvasható, mindeddig három, a DNS hibajavító gének kódoló régióján 

kívül (szűkebben az MSH2 gén kódoló régióján kívül) elhelyezkedő nagy genomi deléciókkal 

(is) foglalkozó tanulmány jelent meg (VAN DER KLIFT és mtsai., 2005; KOVACS és mtsai., 2009; 

LIGTENBERG és mtsai., 2009). Ezek eredményeinek összefoglalása látható az M2. Ábrán. 

 
 
 

M2. Ábra: Az eddig megismert TACSTD1 deléciók és jellemzőik. Az ábra felső részén a 

5 kb

2×
5×

4×
2×
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+ MSH2–

+
+

+
+
+

n.a.
+ mozaikos*

+
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MSH2–
MSH2–

MSH2–

MSH2–
MSH2– mozaikos*

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

TACSTD1 MSH2

5 kb

2×
5×

4×
2×

MSI IHC metiláltság

+ MSH2–

+
+

+
+
+

n.a.
+ mozaikos*

+

MSH2–
MSH2–
MSH2–

MSH2–

MSH2–
MSH2– mozaikos*

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

TACSTD1 MSH2

TACSTD1 és MSH2 gének körüli genomrégió sémája, ezek alatt a színes téglalapok a régióban 
leírt deléciókat jelzik. Piros téglalapok: KOVACS és mtsai., 2009; sárga téglalapok: VAN DER KLIFT és 
mtsai., 2005; zöld téglalapok: LIGTENBERG és mtsai., 2009. A deléciók előtt feltüntetett számok az 
adott, azonos töréspontokkal jellemezhető deléciók esetszámát jelölik. Az ábra jobb oldalán 
olvasható táblázat mindegyik deléció esetében legalább egy, az azt hordozó betegre vonatkozó 
mikroszatellita instabilitási, immunhisztokémiai és metilációs vizsgálati eredményeket összegzi. 
MSI: mikroszatellita instabilitási vizsgálat eredménye, +: magas fokú mikroszatellita instabilitás; 
IHC: immunhisztokémiai vizsgálat eredménye, MSH2-: az Msh2 fehérje hiánya a vizsgált 
tumorszövetben; metiláltság: az MSH2 promóter hipermetiláltságának vizsgálata; mozaikos: csak a 
TACSTD1-et expresszáló szövetekben mutatható ki az MSH2 promóter hipermetiláltsága; n.a.: 
nincs adat.  
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