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Rövidítések jegyzéke 

ADNSHL autoszómális domináns nem-szindrómás hallásvesztés (autosomal dominant 

non-syndromic hearing loss) 

ARNSHL autoszómális recesszív nem-szindrómás hallásvesztés (autosomal recessive 

non-syndromic hearing loss) 

CD cirkuláris dikroizmus (Circular Dichroism) 

cDNS komplementer DNS 

CM5 karboximetil 

Crisp Ciszteinben gazdag szekréciós fehérje (Cysteine-rich secretory protein) 

CUB komplement komponens C1r/C1s, tengeri sün epidermális növekedési faktor 

fehérje, csont morfogenezis fehérje (complement C1r/C1s, sea urchin 

Epidermal Growth Factor, Bone Morphogenetic Protein) domén 

DFN hallásvesztés (DeaFNess) 

DFNA9 autoszómális domináns hallásvesztés, 9. azonosított lokusz (DeaFNess, 

autosomal dominant, 9th identified locus) 

ECM extracelluláris mátrix 

EDC N-etil-N’-(dimetilaminopropil) karbodiimid hidroklorid  

EDTA etilén-diamin-tetraecetsav 

HEPES 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetán-szulfonsav (4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic acid) 

IPTG izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid 

Lfc_tactr Tachypleus tridentatus rákfaj Limulus C faktora (Limulus factor 

C_Tachypleus tridentatus) 

Lgl terhesség alatt a magzati tüdőben expresszálódó fehérje (late gestation lung)  

MIDAS fémion-függő kötőhely (Metal Ion Dependent Adhesion Site) 

NHS N-hidroxisuccinimid 

NMR mágneses magrezonancia (Nuclear Magnetic Resonance) 

PCR polimeráz láncreakció (Polimerase Chain Reaction) 

RU rezonancia egység (Resonance Unit) 

SDS/PAGE nátrium dodecil-szulfát/poliakrilamid gélelektroforézis (sodium dodecyl-

sulphate/polyacrilamide gel electrophoresis) 
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SPR felületi plazmon rezonancia (Surface Plasmon Resonance) 

TORCH Toxoplazma, Rubella, Citomegalovírus, Herpesz 

Tris Tris(hidroximetil)-aminometán, 2-amino-2-(hidroximetil) propán-1,3-diol 

UV ultraibolya (Ultraviolet) 

vWFA A típusú von Willebrand faktor domén  
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I. Bevezetés 

A hallásvesztés a leggyakrabban előforduló érzékelő funkciót érintő betegség. A 

különböző típusú hallásvesztések kialakulása nagyobb részben genetikai eredetű. Az öröklődő 

hallásvesztések kb. 70 %-ban egyetlen gén hibájára vezethetők vissza és nagy részük nem jár 

együtt más tünetekkel. Az elmúlt években intenzív kutatómunka eredményeként számos 

lokuszt térképeztek és sok hallásvesztés kialakulásáért felelős gént azonosítottak. Újabb gének 

azonosítása és a gének által kódolt még ismeretlen funkciójú fehérjék megismerése tovább 

segíti a hallás folyamatának megértését, lehetővé teszi a hatékonyabb genetikai diagnosztikát, 

és a terápiás lehetőségek tervezését. 

Az SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális Genomika munkacsoportja 2000-

ben definiálta önálló szerkezettel rendelkező doménként az LCCL modult, amelyet különböző 

multidomén fehérjék építőelemeként egyre több fehérjében azonosítanak. E domén típust 

először a Limulus polyphemus C faktorában, a Coch-5b2 (cochlin) fehérjében, és az Lgl1 

fehérjében azonosították és jellemezték, innen származik az LCCL elnevezés (Trexler és 

mtsai, 2000). 

A cochlin fehérje a belső fül extracelluláris mátrixának fő komponense. Kutatásaim 

kezdetén kizárólag a cochlin LCCL doménjében találtak mutációkat, amelyek a DFNA9 

típusú, autoszomális domináns öröklődésmenetű hallásvesztés kialakulásáért felelősek. Mivel 

az LCCL domén fontos szerepet játszik a betegség kialakulásában, munkacsoportunkban 

részletes szerkezet-funkció vizsgálatok kezdődtek. Külföldi munkacsoporttal 

együttműködésben 2001-ben meghatározták az LCCL domén NMR szerkezetét és kimutatták, 

hogy a DFNA9-t okozó mutációk az LCCL domén konzervatív szerkezeti elemeit károsítják 

és a fehérje aggregációját okozzák (Liepinsh és mtsai, 2001). 

A kutatásokba bekapcsolódva doktori munkám egyik célja további mutációk keresése 

és azonosítása volt a magyar populációban, abban a reményben, hogy új típusú mutációk 

vizsgálata segítségünkre lesz a betegség patomechanizmusának felderítésében.  

Ezen kívül a cochlin fehérje pontos funkciójának meghatározása, hallásban betöltött 

szerepének megismerése is fontos feladat, hiszen erről máig keveset tudunk. Ezért az ismert 

irodalmi adatok birtokában célul tűztem ki a cochlin különböző doménjei és a belső fül 
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extracelluláris mátrixának komponensei között kialakuló kölcsönhatások vizsgálatát, amelyek 

elősegítik a cochlin biológiai funkciójának megértését. 



 7

II. Irodalmi áttekintés 

II.1. A hallásvesztés típusai, kialakulásának okai 

A hallásvesztés/süketség a leggyakoribb érzékszervi betegség a világon, amely több 

millió embert érint.  

Típusa szerint lehet konduktív, ha a külső és/vagy a középfület érinti (a hang fizikai 

terjedésének akadályozása áll a háttérben); szenzorineurális, ha a belső fül struktúráit érinti 

(pl. a cochleát, amely a fizikai hangimpulzusokat elektrokémiai jelként továbbítja a hallóide-

gen át magasabb szintű agyi központokba); és lehet a kettő kombinációja. A hallásvesztés 

megjelenhet a beszédképesség kialakulása előtt (prelinguális), illetve a beszéd kifejlődése 

után (posztlinguális); érintheti az alacsony (<500 Hz), közepes (501-2000 Hz), valamint a 

magas (>2000 Hz) frekvenciatartományt. Súlyosságát több fokozatban adják meg enyhétől a 

nagyon súlyos mértékű halláskárosodásig, attól függően, hogy mekkora erősségű hangot 

(decibel egységben mérve) képes még érzékelni az adott személy. A süketség lehet különböző 

betegségek velejáró tünete (szindrómás), vagy önálló betegség (nem-szindrómás) (Kochhar és 

mtsai, 2007). 

A süketség kialakulásában környezeti és/vagy genetikai tényezők játszhatnak szerepet. 

A leggyakoribb szerzett hallásvesztés oka gyermekeknél az ún. „TORCH” organizmusok 

(Toxoplazma, Rubella, Cytomegalovírus, Herpesz) által okozott prenatális fertőzés, illetve a 

posztnatális bakteriális eredetű meningitisz. Felnőttkorban leginkább környezeti tényezők 

járulnak hozzá a szerzett halláskárosodáshoz, mint például a zajos környezet; de az életkorhoz 

köthető süketség is gyakori. Valószínű, hogy az egyéni halláskárosodásra való hajlam 

környezeti-genetikai kölcsönhatás eredménye.  

Becslések szerint 400-ra tehető a különböző genetikai eredetű hallásvesztések típusai-

nak száma (Kochhar és mtsai, 2007). Az esetek többségében a hallásvesztés egyetlen gén 

hibájának következménye. A monogénes hallásvesztés többféleképpen öröklődhet. Az esetek 

80 %-ában autoszomális recesszív az öröklődésmenet, amely jellemzően prelinguális hallás-

vesztést eredményez; a maradék 20 % autoszomális domináns öröklődésmenetű és posztlin-

guális. Kevesebb, mint 1%-ban az öröklődés X kromoszómához kötött, vagy mitokondriális 

(Cryns és mtsai, 2004). Az utóbbi években több, mint 100 szindrómás és nem-szindrómás 
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lokuszt térképeztek és 46 gént azonosítottak (1. táblázat); továbbá folyamatosan azonosítják a 

süketség kialakulásáért felelős gének mutációit (Van Camp és Smith 2008; Hereditary Hear-

ing Loss Homepage http:// www.webh01.ua.ac.be/hhh/.) 

Az öröklődő halláskárosodások több mint 70%-a nem-szindrómás. A különböző nem-

szindrómás lokuszokat DFN betűkkel jelölik (DeaFNess). Az öröklődés módja szerint 

autoszomális domináns lokuszok jele DFNA, az autoszomális recesszíveké DFNB, míg az X 

kromoszómához kötött lokuszokat DFN-el jelölik. A jelölésekhez kapcsolódó számok a gének 

felfedezésének sorrendjét mutatják. Fontos tény, hogy néhány recesszív és domináns lokuszt 

ugyanabba a kromoszomális régióba térképeztek, és az esetek többségében egy gén allélikus 

variánsait találták meg. Például, mind a DFNB2, mind a DFNA11 lokusz a 11q13.5 kro-

moszómális régióhoz rendelhető és mindkét esetben a miozinVIIA motorfehérje mutációi 

okozzák a betegséget. 
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1. táblázat. Az eddig ismert 46 nem-szindrómás hallásvesztést okozó gén és azok mutációi (Hilgert és mtsai, 2008) 

A táblázatban szerepel az eddig azonosított összes nem-szindrómás hallásvesztést okozó gén és a világon eddig ismert 
mutációk száma, amelyből külön kiemelték a kaukázusi populációra vonatkozó adatokat. A géneket a mutációk száma 
alapján rangsorolták. Minden génnél szerepel a lokusz , a kódolt fehérje hallásban betöltött szerepe és az OMIM azonosító 
szám. A táblázat négy részre osztható az öröklődés módja szerint: ARNSHL (autoszomális recesszív nem-szindrómás 
hallásvesztés), ADNSHL (autoszomális domináns nem-szindrómás hallásvesztés), X-kromoszómához kötött és 
mitokondriális eredetű hallásvesztés. 
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A gének azonosítása, valamint a halló- és egyensúlyérzékelő szervet érintő betegségek 

patogenezisében betöltött szerepének meghatározása fontos törekvés a genetikai diagnosztika 

területén és a halláskárosodásban szenvedő emberek rehabilitációjában (Hilgert és mtsai, 

2008). 

II.2. A DFNA9 típusú hallásvesztés 

A DFNA9 (DeaFNess, autosomal dominant, 9th identified locus) autoszomális 

domináns öröklődésmenetű, nem-szindrómás szenzorineurális hallásvesztés. A tünetek 20 és 

40 éves kor között jelennek meg; a halláskárosodás progresszív, először a magas frekvenciájú 

hangokra terjed ki, majd általában a hatodik évtizedben teljes süketség alakul ki (Verstreken 

és mtsai, 2001). A DFNA9 jellemzője az egyensúlyérzékelő szerv (vesztibulum) működési 

zavarából következő tünetek kialakulása: ismétlődő szédülési rohamok, súlyos egyensúly 

érzékelési zavar, majd esetenként teljes vesztibuláris areflexia. A vesztibuláris tünetek 

penetranciája (amely azt mutatja, hogy az adott genotípusú személyek hány százalékában 

jelenik meg a jellemző tünet) gyakran nem teljes, és néhány betegnél enyhe, míg másoknál 

súlyos egyensúly érzékelési zavar, valamint szédülési rohamok fordulnak elő (Verhagen és 

mtsai, 2001). A DFNA9 betegeknél a halántékcsont metszetek hisztopatológiai vizsgálata 

mukopoliszacharid lerakódást mutatott ki a csigában (cochlea) elhelyezkedő Corti-szerv 

támasztó struktúráiban: a spirális szegélyben (továbbiakban limbusz), és a spirális szalagban, 

valamint a vesztibuláris szövetben (Khetarpal és mtsai 1993). 

II.2.1. A COCH gén és fehérje terméke a cochlin 

Robertson és munkatársai 1994-ben humán magzati cochleáris cDNS könyvtárból 

izolálták a korábban ismeretlen, Coch-5B2-nek (később COCH) elnevezett cDNS klónt, 

amelyről feltételezték, hogy új cochleáris gén. A Coch-5B2 kromoszómális lokalizációja 

átfedésben volt a már azonosított DFNA9 lokusszal a humán 14-es kromoszóma hosszú 

karjának q12-13. sávjában (Manolis és mtsai, 1996; Robertson és mtsai, 1997). Később 

kapcsoltsági elemzés és pozícionális génkeresési stratégiák kombinálásával három családban, 

ahol a DFNA9 lokuszhoz köthető a süketség, három különböző missense mutációt találtak a 
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COCH génben (Robertson és mtsai, 1998), amelyet így a betegséget okozó génként 

azonosítottak. 

A COCH génnek 12 exonja van, amely a moduláris felépítésű cochlin (korábban coch-

5b2) fehérjét kódolja. A cochlin egy N-terminális szignál peptidet, egy LCCL domént, és két 

A típusú von Willebrand faktor domént (vWFA1 és vWFA2) tartalmaz (1.ábra).  

Az LCCL domént a 4. és 5. exonok, a vWFA1 domént a 8-10. exonok, a vWFA2 

domént a 11. és 12. exonok kódolják (Robertson és mtsai, 1998). 

1.ábra. A humán cochlin fehérje doménszerkezete és az ismert izoformái. 

A cochlin multidomén fehérje egy szekréciós szignál peptidet (SP), egy LCCL domént és két A típusú von 
Willebrand faktor domént (vWFA1 és vWFA2) tartalmaz. A cochlin ismert izoformáit folytonos vonal jelöli a 
szekvencia megfelelő részén, méretük alapján megkülönböztetve (p40, p44, p63). A p63 a teljes hosszúságú 
cochlin, amely a szignál peptidet nem tartalmazza. A legrövidebb izoforma a cochlin-tomoprotein.  

Különböző módszerekkel vizsgálták a COCH gén expresszióját. A COCH mRNS 

magas szinten expresszálódik a belső fülben és nagyon alacsony szinten az emberi lépben, 

kisagyban, szemben, májban, vesében, és agyvelőben (Robertson és mtsai, 2001; Li és mtsai, 

2005).  

A cochlin extracelluláris mátrix fehérje, amely a belső fül fehérje komponenseinek 

70%-át alkotja (Ikezono és mtsai, 2001).  

Immunológiai módszerekkel két humán cochlin izoformát (~63 kDa és ~40 kDa; 

Robertson és mtsai, 2001) és három marha cochlin izoformát (~63 kDa, ~44 kDa, és ~40 kDa; 

Ikezono és mtsai 2001) azonosítottak (1.ábra). A két kisebb méretű izoforma szekvencia 

analízisével kiderült, hogy mindkettőből hiányzik az LCCL domén. A 63 kDa méretű 

izoforma felel meg a teljes hosszúságú cochlinnak, amelyről kimutatták, hogy kizárólag a 



 12

belső fülben expresszálódik (Li és mtsai, 2005). A többi izoforma is magas szinten 

expresszálódik a belső fülben, illetve nagyon alacsony szinten más szövetekben is.  

Ikezono és munkatársai 2004-ben azonosítottak egy olyan 16 kDa méretű cochlin 

izoformát (Cochlin-tomoprotein) (1. ábra), amely csak az LCCL domént tartalmazza és 

kizárólag a perilimfában (perilimfatikus folyadékban) található meg.  

A cochlin izoformák poszttranszlációs módosításokkal, például proteolízissel, vagy 

alternatív splicing eredményeként jöhetnek létre, de még egyik mechanizmust sem 

bizonyították. 

Humán vesztibuláris szövetből származó cDNS-ből több splicing variánst 

azonosítottak, azt azonban nem bizonyították, hogy fehérje termék képződik róluk 

(Kommareddi és mtsai, 2007). 
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2.ábra. A cochlin expressziós mintázata a belső fülben. (A cochlea keresztmetszeti ábrázolásán) 

(Hereditary Hearing Loss Homepage http:// www.webh01.ua.ac.be/hhh/.). 

A számozott területek a cochlea megfelelő struktúráit jelölik. Az ábrán kék színnel jelölt spirális szalag, spirális 
szegély (limbusz) és a baziláris membrán területein expresszálódik a cochlin fehérje. (Robertson, 2001; 
Kommareddi, 2007)  
1- Belső szőrsejt 2- Külső szőrsejt 3- Interdentális sejtek 4- Belső barázda sejtek 5-Belső támasztó sejtek 6-
Külső támasztó sejtek 7-Deiters' sejtek 8-Hensen sejtek 9-Claudius sejtek 10-Spirális szalag 11-Spirális szegély 
(limbusz) 12-Erezett sáv 13-Spirális ganglion 14-Hallóideg 15-Reissner's membrán 16-Tektoriális membrán 17-
Baziláris membrán 18-Külső barázda sejtek 19-Spirális kitüremkedés 20-Csontos spirális lemez 21-Retikuláris 
lemez 22- Interdentális sejtek és tektoriális membrán közötti tér 23-Előpitvari járat 24-Középső csigajárat 25-
Dobüregi járat.  

A belső fülön belül a cochlin magas szinten expresszálódik a cochleában: a spirális 

szalag és limbusz kötőszöveti sejtjeinek területén, és a baziláris membránban (2.ábra); 

valamint a vesztibuláris labirintus sztrómájában (támasztó szövetében) /nincs ábrázolva/ 

(Robertson és mtsai 2001; Kommareddi és mtsai, 2007). A DFNA9 betegségben szenvedő 
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személyeknél ugyanezekben a struktúrákban mutatták ki a kötőszöveti sejtek degradációját és 

egy homogén, acidofil, nem-sejtes eredetű anyag lerakódását. 

A cochlin fehérje fontos szerepet tölthet be a cochlea struktúrájának kialakításában, 

ezáltal a belső fül működésében, a hallás folyamatában. 

Ezt bizonyítja, hogy a cochlin fő target antigénje mind az antitest által, mind a T-

sejtek által közvetített autoimmun szenzorineurális hallásvesztésnek (Boulassel és mtsai, 

2001; Baek és mtsai, 2006; Tebo és mtsai, 2006). 

II.2.2. Az LCCL domének 

Az LCCL domént munkacsoportunk definiálta önálló modulként, bioinformatikai 

módszerekkel (Trexler és mtsai, 2000). A domén megtalálható a Limulus polyphemus nevű 

ősi rákfaj C faktorában, amely a bakteriális fertőzések elleni védekező rendszer koagulációs 

kaszkádjának komponense; a belső fül csigájában expresszálódó cochlin fehérjében; valamint 

a patkány Lgl1 (late gestation lung) fehérjében, amely a magzati tüdőben expresszálódik és a 

tüdő fejlődésének szabályozásában vesz részt (Kaplan és mtsai, 1999). E három fehérje 

nevéből származik az LCCL elnevezés.  

Az LCCL domént megtalálták még az ún. CocoaCrisp fehérjékben, amelyek a 

ciszteinben gazdag szekréciós fehérjék családjának tagjai; valamint a discoidin, CUB és 

LCCL doméneket tartalmazó membránfehérjékben. LCCL doméneket tartalmazó fehérjéket 

azonosítottak több különböző, köztük a maláriát is okozó Plasmodium fajban és az 

Apicomplexa protozoa törzs egyéb tagjaiban is. (Lasonder és mtsai, 2002; Claudianos és 

mtsai, 2002; Delrieu és mtsai, 2002; Dessens és mtsai, 2004). Először marha szem 

üvegtestéből izolálták a vitrin nevű fehérjét (Mayne és mtsai, 1999), amelynek megtalálták 

humán homológját (AAF19243_1). (3.ábra) 

A vitrin doménszerkezete nagyon hasonlít a cochlinéhoz, csak az LCCL domén és az 

első A típusú von Willebrand faktor domén közötti régió méretében különböznek. 
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3.ábra. Az LCCL domének öszehasonlító-szekvencia elemzése (Liepinsh és mtsai, 2001). 

A másodlagos szerkezeti elemek sorrendben a szekvencia fölött láthatók. A legfölső szekvencia az NMR 
vizsgálatokhoz használt konstrukció. A konstrukcióban az aminosavak 1-100-ig vannak számozva. A dőlt betűk 
az expressziós rendszerből származó aminosavakat jelölik, fekete nyilakkal az LCCL szekvenciák első és utolsó 
aminosavát jelölték. Az LCCL szekvenciák a következő fehérjékből származnak: a humán cochlin (Coch-
5b2_human), az egér Cochlin (Coch-5b2_mouse), a csirke Cochlin (Coch-5b2_chicken), a humán CocoaCrisp 
fehérje két LCCL doménje (CocoaCrisp_hu_1, és Cocoacrisp-hu_2,), a patkány Lgl1 fehérje két LCCL doménje 
(Lgl11_rat, és Lgl12_rat), a Limulus C faktor (Lfc_tactr), Plasmodium falciparum LCCL domént tartalmazó 
fehérje (DDBJ/EMBL/GenBank accession No. AL031745), a humán vitrin (DDBJ/EMBL/GenBank accession 
No. AAF19243_1) és a humán discoidin,CUB és LCCL domént tartalmazó fehérje (Cub1_human). A sötéten 
jelölt aminosavak a szekvenciák legalább 50 százalékában konzerváltak. Azokat az aminosavakat, amelyeknek 
mutációi DFNA9 betegséget okoznak és a mutáns LCCL domént vizsgálták is, kereszttel jelölték. 

Ismert az LCCL domén NMR szerkezete (Liepinsh és mtsai, 2001). A doménben egy 

központi elhelyezkedésű α-hélixet a szabálytalan másodlagos szerkezetet kialakító β-

struktúrák veszik körül. A β-lemezek kicsik, néhány β-redő igen rövid, mindössze két-három 

aminosavból áll. (4.ábra) A domén szerkezete nem hasonlít más, eddig ismert fehérje 

szerkezetekhez, tehát új típusú fehérje szerkezetről beszélhetünk. 
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4.ábra. A humán cochlin fehérje LCCL doménjének NMR-szerkezete. (Liepinsh és mtsai, 2001) 

Szalag ábrázolás. A diszulfid-hidakat sárga színű gömb és pálca jelzi. A β-redők a szekvenciában megadott 
sorrend szerint vannak feltüntetve (.3.ábra). 

Az NMR vizsgálat meghatározta a diszulfid mintázatot is: a 3. ábra számozása szerint 

a 8. és 24., valamint a 28. és 48. ciszteinek között alakulnak ki diszulfid-hidak, amelyek az N- 

és C-terminálishoz közel helyezkednek el, jelezve a szerkezeti stabilitás fontosságát ebben a 

régióban. 

II.2.3. Az A típusú von Willebrand faktor domének  

Az A típusú von Willebrand faktor domének (vWFA) ~200 aminosavból álló homológ 

modulok. Számos szekretált fehérjében megtalálhatók, leginkább az extracelluláris mátrix 

alkotóelemeiben, de előfordulnak a hemosztázisban (pl. von Willebrand faktor), sejt ad-

hézióban (pl. integrinek), vagy az immunitásban (pl. komplement rendszer komponensei) 

szerepet játszó fehérjékben is. A vWFA doméneket tartalmazó fehérjék gyakran kötődnek e 

doméneken keresztül fibrilláris kollagénekhez, glikoproteinekhez és komplement komponen-

sekhez (Colombatti és mtsai, 1991, 1993;Whittaker és mtsai, 2002).  
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A vWFA domének ún. Rossmann-típusú szerkezettel rendelkeznek, amelyben egy β-

lemezt α-hélixek vesznek körül (Lee és mtsai, 1995). Sok vWFA domén tartalmaz egy ké-

tértékű fémionokat kötő, nem folyamatos szekvencia részt, amelyet MIDAS motívumnak 

neveznek (Metal Ion Dependent Adhesion Site). A bivalens kationok a vWFA domént tartal-

mazó fehérjék egy részében részt vesznek a fehérje-fehérje interakciók kialakításában. 

Az integrinek heterodimereket alkotó α és β alegységeinek összes vWFA doménjében 

megtalálható a MIDAS motívum. Az integrinek vWFA doménje által kötött bivalens kation 

és a ligand kooperatív interakciója alakítja ki az integrin-ligand komplexekre jellemző „nyi-

tott” vWFA domén konformációt (Emsley és mtsai, 2000). Az integrinekéhez hasonló ligand 

kötési mechanizmust írtak le a vWFA doménnel rendelkező komplement fehérjéknél: a kom-

plement B faktornál (Bhattacharya és mtsai, 2004) és a C2a komplement komponensnél is 

(Milder és mtsai, 2006). 

A von Willebrand faktor multidomén fehérje három A típusú (A1-A3) doménjében is 

megtalálható a MIDAS motívum, mégsem kötnek fémionokat (Bienkowska és mtsai, 1997); a 

szerkezeti vizsgálatok alapján a ligand felismerése a domén más részét érinti és kisebb kon-

formáció változást okoz, mint az integrineknél (Huizinga és mtsai, 2002).  

Az extracelluláris mátrix fehérjék nagy családját alkotó kollagének közül 16 tartalmaz 

vWFA domént, amelyeken keresztül a kollagének egyéb ECM komponensekhez kötődnek 

(Whittaker és mtsai, 2002).  

A vWFA domént tartalmazó extracelluláris mátrix fehérjék nagy csoportjába tartozik a 

cochlin és a vitrin. Ezen fehérjék vWFA doménjeinek funkciója nem ismert; rendelkeznek 

MIDAS motívummal, de a fémkötés megléte, valamint annak szerkezeti hatása nem ismert. 
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II.2.4. A DFNA9 típusú hallásvesztést okozó mutációk 

A COCH génben eddig 12 mutációt azonosítottak. A mutációk heterozigóta formában 

vannak jelen és a DFNA9-re jellemző, felnőttkorban megjelenő progresszív hallásvesztést és 

egyensúly érzékelési zavarokat okoznak (2.táblázat). A mutációk többsége az LCCL 

doménben lokalizálódik és sokáig csak ebben a doménben írtak le mutációkat. Először 2005-

ben Street és munkatársai, majd 2008-ban Yuan és munkatársai azonosítottak három mutációt, 

amelyek a cochlin C-terminális A típusú von Willebrand faktor doménjét érintik (vWFA2).  

 
Származás Mutációt 

tartalmazó 
exon 

Nukleotid változás Aminosav
változás  

Fehérje 
domén 

Referencia 

Belgium,Hollandia4 C207T P51S LCCL (de Kok, 1999; Fran-
sen, 1999) 

USA 4 T253G V66G LCCL (Robertson, 1998) 
Hollandia 5 G315T G87W LCCL (Collin, 2006) 
USA,Hollandia 5 G319A G88E LCCL (Robertson, 1998; 

Kemperman, 2005) 
Magyarország 5 367_369delTAG V104del LCCL (Nagy, 2004) 
Hollandia 5 T382C I109T LCCL (Pauw, 2007) 
Ausztrália 5 T382A I109 N LCCL (Kamarinos, 2001) 
USA 5 T405C W117R LCCL (Robertson, 1998) 
Japán 5 G411A A119T LCCL (Usami, 2003) 
Kína 12 T1591C M512T vWFA2 (Yuan, 2008) 
USA 12 G1681T C542F vWFA2 (Street, 2005) 
Kína 12 G1681A C542Y vWFA2 (Yuan, 2008)  

 

2.táblázat.Az ismert DFNA9 hallásvesztést okozó COCH gén mutációk (Robertson és mtsai, 2008). 

A táblázat az eddig ismert COCH gén mutációkat tartalmazza, feltüntetve a mutáció származását, szekvenciában 
elfoglalt pozícióját, az okozott nukleotid és aminosav változást, valamint a cochlin fehérje mutáció által érintett 
doménjét. A referenciák az adott mutációt elsőként leíró szerzők közleményei.  

A COCH mutációk gyakorisága nem ismert, mivel jelenleg sehol nem végeznek 

genetikai diagnosztikai vizsgálatot a felnőtt korban kialakult hallásvesztésben szenvedő 

betegeknél. A világon eddig összesen 12 COCH gént érintő mutációt találtak, ebből egyedül 

Hollandiában négy különbözőt írtak le. Ez azt valószínűsíti, hogy a COCH mutációk 
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előfordulási gyakorisága magasabb, mint ahogy a jelenlegi adatokból látszik (Robertson és 

mtsai, 2008). 

II.2.5. A COCH mutációk hatásának vizsgálata: következtetések a DFNA9 
patomechanizmusára 

Az egy évtizedet átfogó intenzív kutatómunka ellenére keveset tudunk a cochlin 

fehérje funkciójáról, valamint arról, hogy a mutáns cochlin fehérjék milyen mechanizmus 

által okoznak hallásvesztést. 

A DFNA9 domináns betegség, ezért lehetséges, hogy a mutációk funkciónyeréses 

mechanizmus szerint fejtik ki hatásukat. Homozigóta COCH(-/-) mutáns egereknél, amelyek 

nem expresszálták a cochlint, nem mutattak ki semmilyen szignifikáns hallásvesztést, sem a 

DFNA9-re jellemző hisztopatológiai tünetet. Ez arra utal, hogy a DFNA9 betegséget nem a 

COCH gén elégtelen működése okozza, hanem a mutációk domináns negatív vagy funk-

ciónyeréses hatása (Makishima és mtsai, 2005). 

A DFNA9 betegek belső fülében detektált oldhatatlan, nem-sejtes eredetű lerakódás 

(Khetarpal és mtsai, 2000) a mutáns cochlin fehérjék káros, új funkciójának következménye 

lehet. Ezt az elméletet támasztja alá, hogy egy P51S mutációt hordozó, DFNA9 betegségben 

szenvedő személy halántékcsont metszeteinek immunhisztokémiai vizsgálataival kimutatták a 

cochlin fehérje jelenlétét a jellegzetes nem-sejtes eredetű lerakódásokban, a cochlea és vesz-

tibulum mezodermális struktúráiban (Robertson és mtsai, 2006). 

A DFNA9-et okozó mutációk többsége a cochlin LCCL doménjét érinti (sokáig kiz-

árólag ebben a doménben azonosítottak mutációkat) (5.ábra), amely fontos szerepet tölthet be 

a hallásvesztés kialakulásában.  
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5. ábra. A cochlin doménszerkezete és a DFNA9 betegséget okozó COCH mutációk elhelyezkedése  

A DFNA9 típusú hallásvesztést okozó mutációk közül kilenc a cochlin LCCL doménjében lokalizálódik, három 
a C-terminális A típusú von Willebrand faktor doménben (vWFA2) található. 

Az LCCL domént érintő mutációk doménszerkezetre gyakorolt hatásának 

vizsgálatához bakteriális rendszerben expresszálták a P51S, V66G, G88E, és W117R mutáns 

LCCL doméneket. Ezek a mutációk a másodlagos szerkezeti elemeket kialakító konzervatív 

aminosavakat érintik (3.ábra; kereszttel jelölt aminosavak ), így megváltoztatásuk a domén 

szerkezetének kialakulását és stabilitását befolyásolhatja (Liepinsh és mtsai, 2001). 

A P51S, V66G, G88E mutánsok, a vad típusú LCCL doménnel ellentétben, a 

feltekeredés során oldhatatlan aggregátumot képeztek, tehát nem alakult ki a natív fehérjére 

jellemző szerkezet. A szerkezeti vizsgálatokból kiderült, hogy a P51S, V66G, G88E mutációk 

a β-struktúrákat érintik, ezért befolyásolhatják a szerkezet kialakulását és stabilitását (6.ábra). 

Ezek a mutációk eredményezhetik a cochlin fehérjék felhalmozódását. A hibás szerkezetű 

LCCL doménnel rendelkező cochlin fehérjék lassú aggregálódása a cochleáris és vesztibuláris 

szövetekben a neuronok degenerációját okozhatja, amely progreszív hallásvesztést és 

egyensúly érzékelési zavarokat eredményez (Trexler és mtsai, 2000). 

 A W117R mutáns LCCL domén a vad típusúhoz hasonló szerkezettel rendelkezik; 

CD spektroszkópiás és kalorimetriás vizsgálatok is a vad típusú LCCL doménre jellemző 

spektrumokat eredményeztek (Liepinsh és mtsai, 2001). 

A 117. triptofán, amelynek mutációja nincs hatással a szerkezet kialakulására, az 

LCCL domén oldószernek kitett felszínén helyezkedik el (6.ábra) és általában nem konzervált 

az LCCL doménekben, csak a cochlin fehérjékben (3.ábra,). Feltételezhető, hogy valamilyen 

fehérjével való kölcsönhatásban vesz részt. (Liepinsh és mtsai, 2001). 
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A W117R mutáns cochlin fehérjék esetében a normális szerkezetű fehérjékkel 

szembeni domináns negatív hatás lehetséges magyarázata az, hogy a mutációk gátolják a 

kölcsönhatások kialakítását a cochlea extracelluláris mátrixának komponenseivel, és ezáltal a 

cochlin mátrixba való integrációját. 

 
6.ábra. A vizsgált, mutációval érintett aminosavak elhelyezkedése a humán cochlin LCCL doménjének 
szerkezetében.  

Az LCCL domén koordinátái (1JBI) a PDB (Protein Data Bank) adatbázisból származnak. A sárga színnel jelölt 
β-redők számozása a 3.ábrán leírt sorrend szerint történt. Az α-hélixet piros szín jelöli. A kék színű sávok jelölik 
azokat az aminosavakat, amelyeknek mutációi DFNA9 típusú hallásvesztést okoznak és bakteriális expressziós 
rendszerben vizsgálták a mutációk doménszerkezetre gyakorolt hatását. 

Robertson és munkatársai (2003) emlős sejtekben expresszálták a P51S, V66G és 

G88E mutáns cochlin fehérjéket azért, hogy megvizsgálják vajon ezek az LCCL doménben 
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lokalizálódó mutációk befolyásolják-e a teljes cochlin fehérje szintézisét, szekrécióját és a 

poszttranszlációs működését. Eredményeik szerint a mutáns cochlin fehérjék szekréciója és 

poszt-transzlációs érése nem tér el a vad típusú fehérjétől, tehát a mutáns fehérjék nem 

érzékenyek a sejtekben működő minőségi kontroll mechanizmusokra. A bakteriális 

rendszerben expresszált mutáns LCCL doménekkel ellentétben nem tapasztaltak a hibás 

szerkezetű fehérjékre jellemző extracelluláris cochlin aggregációt. Valószínűleg emlős 

sejtekben a mutáns cochlin fehérjék könnyebben kialakítják a natív fehérjére jellemző 

szerkezetet az endoplazmatikus retikulumban jelen lévő speciális redox környezet és a 

fehérjék feltekeredését elősegítő mechanizmusok jelenléte miatt. Mindezek ellenére in vivo, a 

mutáns cochlin fehérjék évek alatt, lassan aggregálódhatnak, amelynek kumulatív káros 

hatásai lehetnek.  

Az előbbi vizsgálatokkal párhuzamosan, Grabski és munkatársai (2003) is 

expresszálták a P51S, V66G, G88E, I109N és W117R mutáns cochlin fehérjéket humán HeLa 

sejtekben. Eredményeik részben megegyeznek a fent leírtakkal: a mutációk nem érintik a 

cochlin fehérje szintézisét és szekrécióját. Ebben a tanulmányban azonban 

immunfluoreszcens vizsgálatokkal kimutatták, hogy a vad típusú és a mutáns cochlin fehérjék 

extracelluláris lokalizációja különbözik. A W117R és a P51S mutáns cochlin fehérjék a vad 

típusú cochlinhoz hasonlóan beépültek az extracelluláris mátrixba, míg a V66G, G88E és 

I109N mutánsok esetében ez nem történt meg. Eredményeik alapján az LCCL doménnek 

többféle funkciója lehetséges: egyrészt közvetíti a cochlin extracelluláris mátrixba való 

integrálódását, ezen folyamatot gátolhatja a V66G, G88E és I109N mutáció; másrészt az 

LCCL domén egyéb ECM komponensekhez kötődhet, amelyet a W117R és P51S mutációk 

gátolhatnak. 

A cochlin extracelluláris mátrixba való integrációjának, vagy a mátrix 

komponensekkel kialakított kapcsolatának megváltozása kétféle molekuláris mechanizmus 

jelenlétére utal, amely a DFNA9 betegség kialakulásához vezethet.  

Az első olyan mutációt, amely nem a cochlin LCCL doménjében lokalizálódik, Street 

és munkatársai írták le 2005-ben. A heterozigóta formában megjelenő mutáció a C542F 

aminosavcserét eredményezte a cochlin C terminális A típusú von Willebrand faktor 

doménjében (vWFA2)(5.ábra).  

A C542F mutáns cochlin fehérjét emlős sejtekben expresszálták és a korábban 

expresszált cochlin mutánsokkal egyezően szekréciója normális volt. A mutációnak a 

diszulfid kötés kialakulására gyakorolt hatását vizsgálva kimutatták, hogy a C542F mutáns 
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nem-redukáló körülmények között lassabban halad a gélben, mint a vad típusú, vagy a G88E, 

illetve P51S mutáns cochlin fehérjék; míg redukáló körülmények között nincs ilyen 

különbség. A multidomén von Willebrand faktor fehérje A doménjeinek analógiája alapján a 

feltételezett intramolekuláris C362-C542 diszulfid-kötés nem alakul ki a mutáns cochlin C-

terminális vWFA doménjében. A diszulfid-kötés hiánya a mutáns cochlin fehérjékben 

destabilizálhatja a vWFA2 domént és egy ciszteint párosítatlanul hagy a 362. pozícióban. A 

párosítatlanul maradó cisztein miatt intermolekuláris diszulfid kötések alakulhatnak ki a 

cochlin fehérjék között, vagy a cochlin és más extracelluláris mátrix fehérjék között. Tehát a 

mutációk szerkezeti és funkcionális változásokat okozhatnak a cochlin fehérjében . 

Nemrégiben további két COCH gén mutációt azonosítottak, amelyek a cochlin C-

terminális von Willebrand faktor doménjében a C542Y és M512T aminosav cserét okozzák 

(Yuan és mtsai, 2008). E mutációk cochlin fehérjére gyakorolt hatását még nem vizsgálták, a 

C542Y mutáció esetében szintén az intramolekuláris diszulfid kötés hiánya okozhatja a 

cochlin fehérjében történt változásokat. 

II.2.6. A cochlin és egyéb extracelluláris mátrix komponensek 
kölcsönhatásai 

A cochlinnal kölcsönhatást kialakító lehetséges extracelluláris mátrix fehérjékről 

leginkább a szövettani vizsgálatok szolgáltattak információt. A DFNA9 betegek halántékcsont 

metszeteinek vizsgálatai kimutatták, hogy a II. típusú kollagén jellemző felépítésű kötegei, 

amelyek az egészséges személyeknél detektálhatóak, a betegeknél hiányoznak (Khetarpal és 

mtsai, 2000). 

Patkányokkal végzett immunhisztokémiai vizsgálatok során az egyensúlyérzékelő 

szerv II. típusú kollagénben gazdag területein a cochlinra nézve immunreaktivitást 

tapasztaltak (Ikezono és mtsai, 2005). Ezen kívül ismert, hogy a II. típusú kollagén is a belső 

fül szubepitéliális kötőszövetének és extracelluláris mátrixának nem-sejtes alkotórésze 

(Slepecky és mtsai, 1992). 

A cochlin és a II. típusú kollagén morfológiai kapcsolatát patkány félkörös ívjáratának 

(az egyensúlyérzékelő szerv része) immun-elektronmikroszkópos analízisével mutatták ki: a 

cochlin és a II. kollagén ugyanabban a fibrilláris struktúrában található a szubepitéliális 

területeken (Mizuta és mtsai, 2008). Mindezek alapján feltételezték, hogy a cochlin 
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kölcsönhatásba léphet a II. típusú kollagén kötegekkel, amely szerepet játszhat a belső fül 

szerkezeti homeosztázisának fenntartásában (Khetarpal, 2000; Mizuta és mtsai, 2008 ). 

II.2.7. A DFNA9 állatmodellje 

A DFNA9 betegség kései kezdete, valamint progresszív jellege miatt feltételezhető, 

hogy a mutáns cochlin hatásai: az aggregáció, vagy az extracelluláris mátrix komponensekkel 

való kölcsönhatások kialakításának megváltozása kumulatív folyamatok. Ennek vizsgálatát 

tűzték ki célul Robertson és munkatársai (2008), egy DFNA9 betegséget megfelelően 

modellező „knock-in” mutáns egér törzs létrehozásával. Mivel az ismert COCH mutációk 

egyike sem vezet korai fehérje terminációhoz és csökkent működésű fehérjéhez, egy célzott 

missense mutációt hoztak létre a null mutáns helyett. A létrehozott mutáció az LCCL 

doménben található G88E mutáció volt. 

A mutáns COCHG88E/G88E átirat sikeres transzlációját immunhisztokémiai 

vizsgálatokkal ellenőrizték. A teljes belső fülre kiterjedő funkcionális vizsgálatokat végeztek 

11-21 hónapos egerekkel, amelyeknél nem egy időben bekövetkező, elégtelen cochleáris és 

vesztibuláris működést tapasztaltak. A teljes hallásvesztés 21 hónapos korra tehető. A 

hallásvesztés az egérnél is felnőtt korban alakul ki, csak úgy, mint az embernél. 

Fontos hisztopatológiai megfigyelés, hogy az egér modellnél nem mutatható ki a 

DFNA9-re jellemző eozinofil lerakódás, jelezve, hogy nincs látható cochlin aggregáció. 

Lehetséges, hogy a mikrofibrilláris lerakódások még nem alakultak ki annyira, hogy 

detektálhatóak legyenek. Az is lehetséges, hogy az egérnél a hisztopatológiai tünetek 

kifejeződése az emberétől különbözik, ahol a jellegzetes lerakódásokat a DFNA9 végső 

stádiumában figyelték meg. 

Tény, hogy idáig ez az egyetlen egér modell, ahol a hallásvesztés ilyen kései 

életkorban kezdődik, ezért lehetőséget ad mind a progresszív hallásvesztés, mind a terápiás 

lehetőségek tanulmányozására. 



 25

III. Célkitűzések 

1. A DFNA9 típusú hallásvesztés kialakulásáért a cochlin fehérjét kódoló COCH génben 

bekövetkező mutációk felelősek. A betegség előfordulási gyakorisága nem ismert, mivel 

eddig még nagyon kevés mutációt azonosítottak a világ különböző részein. Mivel a mutációk 

hatásának ismerete segítséget nyújthat a betegség patomechanizmusának felderítésében, ezért 

munkám első részében célul tűztem ki további mutációk keresését a magyar populációban, 

elsősorban a COCH gén LCCL domént kódoló régiójában. Az LCCL doménben lokalizálódik 

az eddig azonosított mutációk nagy része, ezért e domén kulcsszerepet játszhat a hallásvesztés 

kialakulásában. Az új mutáció, vagy mutációk azonosítása mellett a mutáns fehérjék 

rekombináns úton történő előállítását és hatásának vizsgálatát tűztem ki célul.  

2. A COCH gén által kódolt cochlin fehérje funkciójáról, a hallás folyamatában betöltött 

szerepéről máig nincsenek pontos ismereteink. A cochlin a belső fül extracelluláris 

mátrixának fő alkotóelemeként igen fontos szerepet tölthet be a bonyolult szerkezetű cochlea 

jellegzetes architekturájának kialakításában. Ennek alapja a cochlin mátrixba való 

integrációja, különböző mátrix komponensekkel kialakított kölcsönhatásokon keresztül. 

Munkám további céljai között szerepelt a cochlin különböző doménjeinek előállítása és az 

extracelluláris mátrix komponensekkel kialakított kölcsönhatásának vizsgálata, kinetikai 

paramétereinek meghatározása. 
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IV. Anyagok és módszerek 

IV.1. Genetikai analízis 

IV.1.1. Beteganyag 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti, Fej- és Nyaksebészeti 

Klinikáján dr. Horváth Miklós adjunktus segítségével a cochleáris implantációs listáról 

választottam ki azokat a betegeket, akik megfeleltek a DFNA9 diagnosztikai kritériumainak 

(OMIM #603196 ): 20 és 56 év közötti életkorban megjelenő progresszív hallásvesztés és 

vesztibuláris tünetek; valamint a lehetséges családi előfordulás. Audiometriás dokumentáció 

alapján, a kiválasztott betegeknél a halláskárosodás először a magas frekvenciákat érintette, 

majd lassan átterjedt az alacsonyabb frekvencia tartományba, végül teljes hallásvesztés alakult 

ki. A betegek többségénél szédüléses tünetek is megjelentek. 

A genetikai analízishez 14 különböző családból 17 érintett személy DNS mintáját 

használtam fel, 50 egészséges kontroll személy DNS mintájával összevetve (publikált 

adatok). 

További 12 halláskárosodott családból 13 személy DNS vizsgálatát is elvégeztem.  

IV.1.2. Genomiális DNS izolálás 

Perifériás vérsejtekből izoláltam genomiális DNS-t a Puregene DNS izoláló kit 

felhasználásával.(Gentra Systems, Minneapolis, MN, USA) 

Az izolált DNS minta koncentrációjának meghatározásához spektrofotométerrel mértem a 

higított DNS oldat abszorbanciáját 260 illetve 280 nm hullámhosszon. A kapott értékekből 

számítottam a DNS koncentrációját a következő képlet felhasználásával: 

 

[DNS]=FxA260/E x l, 

 

F, a higítás foka; A260, a 260 nm-en mért abszorbancia; E, a moláris extinkciós koefficiens 

(25,5); l, a küvetta rétegvastagsága (1cm). 
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A DNS oldat tisztaságának (fehérje és RNS mentességének) megállapításához az A260/A280 

arányt vettem figyelembe. 

IV.1.3. Mutációk keresése és azonosítása a COCH génben (NM 004086) 

A COCH gén 4. és 5. exonjának amplifikálásával az LCCL domént kódoló régióban 

végeztem mutáció analízist. Az 5’-CCACTATGCCCCAAGAAGTCCTAAGAATGC–

3’sense és 5’-GGGTGGGAGAATATTACAGAATGAGAAC-3’antisense intronikus PCR 

primerekkel amplifikáltam a 4. exont, 4. intront és az 5. exont közrefogó genomiális régiót. A 

PCR reakció körülményei: 95 oC 2 perc denaturáció, majd 35 ciklus 94 oC 2 perc, 65 oC 30 

mp, 68 oC 2 perc. Az amplifikált PCR termékek tisztításához NucleoSpin Extract Kitet 

(Macherey-Nagel Gmb, Düren, Németország) használtam. 

Dideoxi szekvenálással (Sambrook, Fritsch és Maniatis: Molecular cloning, 1989) 

határoztam meg a 4. és 5. exonok szekvenciáját, a 4. exont szegélyező 5’-

CGTCTGCATTTCTCTCCCACCCTGGTG-3’ és az 5. exont szegélyező 5’-

TGAAAAAGTGTGGATAGCATCTCAGCTGC-3’ primerekkel. (A mintákat LKB 

Macrophor elektroforézis készülékkel, denaturáló poliakrilamid gélen futtattam meg és 

autoradiográfiával értékeltem ki.) 

Az 5. exonjában mutációt hordozó beteg személynél a mutáció meglétének 

igzolásához amplifikáltam az érintett 5. exont az 5’-

CTGAAAAAGTGTGGATAGCATCTCAGCTGC-3’ sense és 5’-

GGGTGGGAGAATATTACAGAATGAGAAC-3’ antisense PCR primerekkel. A PCR 

terméket tompa végű ligálással beépítettem SmaI restrikciós enzimmel emésztett M13mp19 

Rf vektorba. A mutáns és vad típusú alléleket hordozó fágokat megszekvenáltam.  

A restrikciós enzimek és a klónozott DNS dideoxi szekvenálásához felhasznált M13 

szekvenáló kit a Biolabs-től származott (Beverly, MA, USA). A fágok szaporításához a JM-

109 Escherichia coli baktérium törzset használtam. 

Egy mutáns és egy vad típusú allélt hordozó fág klónból dupla szálú DNS-t 

létrehozva, a szekvenciát meghatároztuk ABI PRISM 3100 típusú automata szekvenátorral is. 
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IV.2. Rekombináns fehérje konstrukciók előállítása 

Az összes felhasznált restrikciós enzimet a New England Biolabs (Beverly, MA, 

USA) és a Promega ( Madison, WI, USA) cégektől vásároltuk. A PCR reakciókhoz használt 

oligonukleotidokat az Integrated DNA Technologies Inc. (Coralville, IA, USA) szintetizálta. 

IV.2.1. A rekombináns V104del mutációt tartalmazó LCCL domén bak-
teriális expressziója  

A V104del mutációt tartalmazó LCCL domént kódoló DNS szakaszt „két lépéses” 

PCR technikával hoztam létre. Először külön amplifikáltam a COCH gén 4. exonját és a 

mutáns 5. exont az alábbi primerekkel: 

4. exon 

5’-GCGGGATCCGTCGACCGCTCCCATTGCTATCACATG-3’ (sense) és 

5’-GAGTTGCTGATTACTCCCCTGTGGACAGCAGCCCCA-3’(antisense); 

5.exon 

5’-TGGGGCTGCTGTCCACAGGGGAGTAATCAGCAACTC-3’ (sense) és 

5’-GCGAAGCTTACTCGAGAGTTACTGTGAAAGAAGCAG-3’ (antisense) 

A 4. exon amplifikálásához a beteg személy genomiális DNS-ét használtam 

templátként, míg a mutáns 5. exon amplifikálásához a mutáns allélt tartalmazó M13mp19 

klónt. A két cDNS fragmentumot egy második PCR reakcióval kapcsoltam össze az 5’-

GCGGGATCCGTCGACCGCTCCCATTGCTATCACATG-3’ (sense) és 5’-

GCGAAGCTTACTCGAGAGTTACTGTGAAAGAAGCAG-3’ (antisense) primerekkel. 

Az amplifikált DNS-t HincII és HindIII restrikciós enzimekkel emésztettem és 

PvuII/HindIII enzimekkel emésztett pMed23 expressziós vektorba ligáltam. A pMed23 

expressziós plazmidot (Lukachovich és mtsai, 1987) Venetiáner Páltól kaptuk (MTA Szegedi 

Biológiai Központ). Ez a konstrukció egy fúziós fehérjét kódol, amelyben a β-galaktozidáz 

első 35 aminosava kapcsolódik a mutáns LCCL doménhez. A plazmid előállításához és a 

fehérje expresszióhoz az E. coli JM-109 baktériumtörzset használtam. 

A V104del mutáns LCCL domén expressziójánál és refoldáltatásánál ugyanazt a 

protokollt követtem, amit a vad típusú LCCL domén és egyéb mutáns LCCL domének 

előállításánál (Trexler és mtsai, 2000; Liepinsh és mtsai, 2001) leírtak: a rekombináns fehérje 
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expresszióját 100µM IPTG-vel (izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid) indukáltam. A fehérjét 

tartalmazó inklúziós testet feloldottam 0,1 M Tris-HCl, 8 M urea, 10 mM EDTA és 0,1 M 

ditiothreitol, pH 8.0 oldatban. Az oldatot 25 oC-on 60 percig inkubáltam állandó keverés 

mellett. Az oldhatatlan sejttörmeléket centrifugálással eltávolítottam és a feloldott fehérjéket 

100 mM Tris-HCl, 8 M urea, 10 mM EDTA, 0,1% 2-mercaptoetanollal ekvilibrált Sephacryl 

S-300 oszlopon tisztítottam. A rekombináns fehérjét tartalmazó frakciókat összegyűjtöttem és 

refoldáltattam 0,1 M Tris-HCl, 10 mM EDTA, pH 8,0 pufferrel szemben, 25 oC-on dializálva.  

IV.2.2. Az I109N mutációt tartalmazó LCCL domén bakteriális ex-
pressziója 

Az I109N mutációt hordozó DNS szakaszt „két lépéses” PCR technikával hoztam 

létre. Először a két, mutációt hordozó átfedő DNS fragmentumot hoztam létre két PCR 

reakcióban; az LCCL domén 5’ illetve 3’ végével komplementer primerekkel párosítva két 

mutagenezis primert: 5’-GCGGGATCCGTCGACCGCTCCCATTGCTATCACATG-3’ 

sense (LCCL 5’ primer) és 5’-GAGACTGGTTGCCATTGGC-3’ antisense mutagenezis 

primer, valamint az 5’-GCCAATGGCAACCAGTCTC-3’ sense mutagenezis primer és 5’-

GCGAAGCTTACTCGAGAGTTACTGTGAAAGAAGCAG-3’ antisense (LCCL 3’ primer). 

Templátként a korábban leírt pMed23/LCCL klónt használtam (Trexler és mtsai 2000). A 

második PCR reakcióban összekapcsoltam a két átfedő cDNS fragmentumot az LCCL 5’ és 

3’ primerekkel. A PCR terméket BamHI és HindIII enzimekkel emésztettem és ugyanezekkel 

az enzimekkel emésztett M13mp19 vektorba ligáltam. A klónozott DNS szekvenciáját 

dideoxi szekvenálással ellenőriztem. 

A mutáns klónból származó inszertumot HincII/HindIII emésztéssel kivágtam az 

M13mp19 vektorból és PvuII/HindIII enzimekkel emésztett pMed23 expressziós vektorba 

ligáltam. 

A továbbiakban a V104del mutáns LCCL domén expressziójánál leírt protokollt 

követtem. 
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IV.2.3. A vad típusú LCCL domén és az I109N mutáns LCCL domén 
expressziója Pichia pastorisban 

Az N-glikoziláció vizsgálatához mind a vad típusú, mind az I109N mutáns LCCL 

domént expresszáltam metilotróf élesztőben, Pichia pastorisban, az Easy Select P. pastoris 

expressziós kit (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA) pPICZαA expressziós vektorát 

felhasználva.  

A vad típusú LCCL doménnek megfelelő inszertumot a korábban elkészített 

M13mp18/LCCL konstrukcióból (Trexler és mtsai, 2000); az I109N mutációt tartalmazó 

inszertumot a fent leírt M13mp19 vektorba ligált konstrukcióból HincII/XhoI enzimekkel 

emésztve vágtam ki és ligáltam EcoRI enzimmel emésztett, majd Klenow polimerázzal 

feltöltött, ezután SalI enzimmel emésztett pPICZαA expressziós vektorba. A klónozott DNS 

szekvenciáját minden esetben dideoxi szekvenálással ellenőriztem. 

Az expressziós vektorban a vad típusú és mutáns LCCL domének az élesztő α-

párosodási faktor szekréciós szignál szekvenciájával fúzionáltak, ami lehetővé teszi a 

rekombináns fehérjék kiválasztását a táptalajba. 

A pPICZαA/LCCL és pPICZαA/LCCL_I109N expressziós plazmidok zeocin 

rezisztencia gént tartalmaznak, amely lehetővé teszi a pozitív klónok kiválasztását. A 

rekombináns fehérjék expressziója a Pichia pastoris alkohol oxidáz 1 gén indukálható PAOX1 

promoterének szabályozása alatt áll. A domének 3’ végén a szekvenciával azonos leolvasási 

keretben hexahistidin (His)-tag található. 

Pichia pastoris GS115 (his4) törzset transzformáltam a pPICZαA/LCCL és 

pPICZαA/LCCL_I109N vektorral, majd a pozitív transzformánsokat zeocint tartalmazó 

YPDS lemezeken ( 1% élesztő kivonat, 2% pepton, 2% dextróz, 1 M szorbitol és 100 ug/ml 

zeocin) szelektáltam, az Invitrogen Expression System használati utasítása szerint (Invitrogen 

Corp., Carlsbad, CA, USA).  

A zeocin rezisztens kolóniákból genomiális DNS-t preparáltam, azért, hogy 

ellenőrizzem az expressziós plazmidok élesztő kromoszómába való integrációját. 

A vad típusú és az I109N mutáns LCCL domén megfelelő Pichia pastoris klónjait 400 

ml, 2% pepton, 1% élesztő kivonat és 5% glicerolt tartalmazó táptalajban 72 órán át 28 oC-on 

növesztettem, majd a táptalajt lecseréltem 100 mM KH2PO4 (pH 7.5), 0,2% ammonium 

szulfát, 0,34% élesztő nitrogén bázis, 0,004% hisztidin és 0,00004% biotint tartalmazó 
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táptalajra és 48 órán át rázattam. A fehérje termelést napi 1% metanol hozzáadásával 

indukáltam. 

A sejteket centrifugáltam, majd a felülúszót felvittem nikkel-affinitás oszlopra. A nem 

kötött komponenseket 10 oszloptérfogat 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 30 mM imidazol, pH 7.9 

pufferrel eltávolítottam. A kötött rekombináns fehérjét 20 mM Tris, 300 mM imidazol, pH 7.9 

elúciós pufferrel eluáltam az oszlopról.  

Bár az I109N mutáns LCCL domén esetében a PCR technikával ellenőrzött klónok az 

élesztőbe való integrációt mutatták, egyik Pichia pastoris klón sem termelt detektálható 

mennyiségű fehérjét. 

A vad típusú, izolált fehérjét liofilizáltam, majd sómentesítettem 0,1 M ammonium-

bikarbonáttal (pH 8.0) ekvilibrált Sephadex G-25 oszlopon. A fehérjét tovább tisztítottam 0,1 

M ammonium-bikarbonáttal (pH 8.0) ekvilibrált Sephadex G-75 oszlopon. A tiszta LCCL 

domént tartalmazó frakciókat egyesítettem és liofilizáltam. 

IV.2.4. A humán cochlin második A típusú von Willebrand faktor 
(coch/vWFA2) doménjének expressziója és tisztítása 

A humán coch/vWFA2 domént a metilotróf élesztőben, Pichia pastorisban 

expresszáltam, az Easy Select P. pastoris expressziós kit pPICZαA expressziós vektorát 

felhasználva. 

A coch/vWFA2 domént kódoló DNS szakaszt az 5’-

GCGAGAATTCAGCAAGACCTGTTATAACTCA-3’ sense és 5’-

GCGGCATGCCTCGAGTTGCTGGGATTCTAAGAAATC-3’ antisense primerekkel 

amplifikáltam humán hasnyálmirigy cDNS könyvtárból (BD Biosciences, Palo Alto, CA, 

USA). Az amplifikált DNS-t EcoRI és XhoI restrikciós enzimekkel emésztettem, majd 

ligáltam EcoRI és SalI enzimekkel emésztett pPICZαA expressziós vektorba. A klónozott 

DNS szekvenciáját dideoxi szekvenálással ellenőriztem. Az expressziós konstrukció az LCCL 

doménnél leírtakkal egyezik. 

Pichia pastoris GS115 (his4) törzset transzformáltam a pPICZαA/vWFA2 vektorral, 

majd a pozitív transzformánsokat zeocint tartalmazó YPDS lemezeken szelektáltam. A zeocin 

rezisztens kolóniákból genomiális DNS-t preparáltam, hogy ellenőrizzem az expressziós 

plazmid élesztő kromoszómába való integrációját. 
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A megfelelő Pichia pastoris klónokat az LCCL doménnél leírt módon növesztettem és 

indukáltam a fehérje expressziót. A sejteket centrifugáltam , majd a felülúszót felvittem 

nikkel-affinitás oszlopra. Az LCCL doménnél leírt módon izoláltam és sómentesítettem a 

fehérjét, amelyet ezután tovább tisztítottam 0,1 M ammonium-bikarbonáttal (pH 8.0) 

ekvilibrált Sephacryl-S300 oszlopon. A tiszta coch/vWFA2 fehérjét tartalmazó frakciókat 

egyesítettem és liofilizáltam. 

IV.2.5. A humán cochlin első A típusú von Willebrand faktor 
(coch/vWFA1) doménjének expressziója  

A humán coch/vWFA1 domént a metilotróf élesztőben, Pichia pastorisban 

expresszáltam, az Easy Select P. pastoris expressziós kit pPICZαA expressziós vektorát 

felhasználva. 

A coch/vWFA1 domént kódoló DNS szakaszt az 5’-

GCGAGAATTCACTGGCAATAAAGATTGTAAA-3’ sense és 5’-

GCGACTCGAGCAGAGGCTTTACGTATTTTGT-3’ antisense primerekkel amplifikáltam 

humán hasnyálmirigy cDNS könyvtárból. Az amplifikált DNS-t EcoRI és XhoI restrikciós 

enzimekkel emésztettem, majd ligáltam EcoRI és SalI enzimekkel emésztett pPICZαA 

expressziós vektorba. A klónozott DNS szekvenciáját dideoxi szekvenálással ellenőriztem. 

Pichia pastoris GS115 (his4) törzset transzformáltam a pPICZαA/vWFA1 vektorral, 

majd a pozitív transzformánsokat zeocint tartalmazó YPDS plate-ken szelektáltam. A zeocin 

rezisztens kolóniákból genomiális DNS-t preparáltam, hogy ellenőrizzem az expressziós 

plazmid élesztő kromoszómába való integrációját. 

Bár a PCR technikával ellenőrzött klónok az élesztőbe való integrációt mutatták, egyik 

Pichia pastoris klón sem termelt detektálható mennyiségű coch/vWFA1 fehérjét. 

IV.3. Fehérje elemzések 

A fehérje minták összetételét nátrium dodecil-szulfát/poliakrilamid 

gélelektroforézissel (SDS/PAGE) elemeztem, 11-22 %-os lineáris poliakrilamid grádiens 

gélek használatával, redukáló és nem-redukáló körülmények között. (Laemmli és mtsai,1970). 

A géleket Coomassie brilliant Blue G-250 festékkel festettem. 
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A rekombináns fehérjék koncentrációját spektrofotometriásan határoztam meg a 

következő extinkciós koefficienseket használva: coch/LCCL, 10930 M-1 cm-1 (Trexler és 

mtsai 2000); coch/vWFA2, 13075 M-1 cm-1. Az extinkciós koefficienseket a ProtParam online 

fehérjeelemző programmal http://us.expasy.org/tools/protparam.html) határoztam meg. Az N-

terminális szekvenálást egy Applied Biosystems 471A fehérje szekvenáló készülékkel, on-

line ABI 120 A phenylthiohydantoin (PHT) elemzővel végeztük. 

IV.4. Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

A coch/vWFA2 domén szerkezetét CD spektroszkópiával vizsgáltam. A távoli 

ultraibolya tartományban felvett CD spektrumból a fehérjében található másodlagos 

szerkezeti elemek arányára lehet következtetni.  

A CD spektrumokat 195-250 nm közötti hullámhossz tartományban vettem fel, 

JASCO J-720 spekropolariméterrel, a termosztáláshoz Neslab RTE-111 vízfürdőt használva. 

A méréseket 0,2 mg/ml koncentrációjú fehérje oldattal, 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) pufferben, 

1 mm úthosszúságú termosztálható küvettában, 25 oC-on végeztem. 

További mérési paraméterek: 8 sec időállandó, 20 nm/perc spektrumfelvételi sebesség, 

1,0 nm résszélesség. Minden spektrum 3 független mérés átlaga. A rekombináns fehérje 

másodlagos szerkezetét a CD spektrumok alapján a CDPro szoftverrel határoztam meg: 

(http://lamar.Colostate.EDU/~sreeram/CDPro/index.html) (Sreerama és mtsai, 1999, 2001; 

Sreerama és Woody , 2000). 

A rekombináns fehérje CD spektrumait 25-85 oC közötti tartományban különböző 

hőmérsékleteken, 10 fokonként vettem fel. 222 nm-en, ahol a különböző hőmérsékleteken 

felvett spektrumok különbsége a legnagyobb, követtem a fehérje hődenaturációját 25-85 oC 

közötti tartományban, 50 oC/óra fűtési sebességgel. Az olvadási hőmérsékletet a görbék 

elsőrendű deriváltjaiból határoztam meg, a spektropolariméter spektrum analízis 

programjával.  



 34

IV.5. Szekvencia elemzések 

A humán cochlin (Coch_human, NP_004077), az egér cochlin (Coch_mouse, 

NP_031754), a csirke cochlin (Coch_chicken, NF_990268) fehérjék LCCL doménjének 

aminosav szekvenciáit az NCBI fehérje adatbázisából vettem. 

Az aminosav-szekvenciák illesztéséhez a CLUSTAL W programot használtam 

(Thompson és mtsai, 1994).  

A konzervatív régiók ábrázolásához a Boxshade algoritmust használtam 

(http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html). 

IV.6. Fehérje kölcsönhatások vizsgálata 

IV.6.1. Felületi plazmon rezonancia (Surface Plasmon Resonance/SPR) 
analízis 

Molekuláris interakciók detektálására alkalmas a felületi plazmon rezonancia analízis 

(SPR), amellyel egy fémfelület közelében bekövetkező törésmutató változás mérhető. Az 

egyik kölcsönható partnert egy szenzor chip felszínére kötik (ligand), míg a másik partnert 

tartalmazó oldatot (analit) konstans áramlási sebességgel a felszínre injektálják. A molekulák 

közötti asszociáció és disszociáció következményeként a felszínen változik a koncentráció, 

amely a törésmutatót befolyásolja és SPR válaszként detektálható. A létrejövő SPR jel időbeli 

változása folyamatosan követhető a szenzorgramon, ami a molekulák közötti kölcsönhatások 

közvetlen megfigyelését teszi lehetővé (Nagata H. és Handa H., 2000) (7.ábra). 
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7.ábra. A kölcsönhatás folyamatának ábrázolása a szenzorgramon.  

Az analit kötődik a felületen immobilizált ligandhoz a minta injektálása során, jelnövekedést eredményezve (Az 
injektálás kezdete=100 s a diagramon).Az injektálás végén a minta a folyamatosan áramló pufferre cserélődik és 
a jel csökkenése mutatja a kölcsönható partnerek disszociációját a felszínhez kötött komplexből. 1000 RU 
(rezonancia egység) válasz 1 ng/mm2 felületi koncentrációban létrejövő változást jelent. (Sambrook és Russell, 
2001) 

A coch/vWFA2 domén, valamint a coch/LCCL domén és a humán I., II. és IV. típusú 

kollagének közötti kölcsönhatások vizsgálatát SPR analízissel végeztem BIAcore X (GE 

Healthcare, Bécs, Ausztria) készülékkel.  

A mérésekhez karboximetilezett dextrán felszínnel ellátott CM5 szenzorchipeket 

használtam, amelyhez a ligand kovalensen kötődik aminocsoportjain keresztül. A chip 

felszínén lévő karboxil csoportok aktiválása N-hidroxisuccinimid (NHS) és N-etil-N’-

(dimetilaminopropil) karbodiimid hidroklorid (EDC) keverék hozzáadásával történt, amely a 

ligand aminocsoportjaival spontán reagáló aktív észtereket képez. (Biacore X kézikönyv, 

1997).  

Immobilizáláshoz ligandként, az I., II. és IV. típusú humán kollagént (Chemicon 

International) feloldottam 50 mM Na-acetátban (pH 4.5); 30 µg/ml végkoncentrációban. A 

különböző kollagének oldataiból 5 µl/perc áramlási sebességgel injektáltam 10 percig, 

előzőleg NHS+EDC keverékével aktivált CM5 szenzorchip egyik áramlási cellájára. A ligand 

kapcsolódása után etanolamin injektálásával deaktiváltam a maradék aktív csoportokat. A 
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CM5 szenzorchipen található második áramlási cellát referenciának használtam, amelynél az 

immobilizálást a mérésekhez használt puffer injektálásával végeztem el. A referencia cella 

információt ad a nem-specifikus kölcsönhatásokról, illetve a pufferhatásból eredő törésmutató 

változásokról. A CM5 szenzorchipek és a kapcsoló reagensek a Biacore AB (Uppsala, 

Svédország) termékei voltak. 

A kölcsönhatás mérésekhez analitként különböző koncentrációban injektáltam 80 µl-t 

a coch/vWFA2 és coch/LCCL domének oldataiból 20 µl/perc áramlási sebességgel. A ligand-

kötési vizsgálathoz és a mosáshoz használt puffer összetétele: 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, 

1 mM EDTA, 0,005% Tween 20, pH 7.5. Minden mérés után a chipeket 5 µl, 25 mM NaOH 

oldat 20 µl/perc áramlási sebességgel történt injektálásával regeneráltam. 

Minden injektálást legalább kétszer ismételtem. A referencia szenzorgramokat 

kivontam az immobilizált fehérjét tartalmazó első cellánál felvett szenzorgramokból. A 

különböző analit koncentrációk injektálása mellett analitot nem tartalmazó puffert is 

injektáltam. Az ebből kapott szenzorgramot kivontam az összes szenzorgramból, tehát az 

értékelésnél kettős kivonással kapott szenzorgramokkal dolgoztam. 

Az adatok értékelését a BIAevaluation 4.0 szoftverrel végeztem. A kinetikai 

paraméterek meghatározásához a szenzorgramokat 1:1 Langmuir kötési modellel illesztettem. 

Az illesztések pontosságát a χ2 értékkel jellemeztem:csak azt fogadtam el, amelynek χ2 értéke 

nem haladta meg az Rmax érték 5%-át ( Lin X és mtsai 2006). (Az Rmax érték az adott 

szenzorchip maximális analitkötő kapacitása.) 

IV.6.2. Fémek hatásának vizsgálata a fehérjék kölcsönhatására 

A különböző kétértékű fémionok hatását a coch/vWFA2 domén és a kollagének 

kölcsönhatására SPR-rel vizsgáltam. 

A coch/vWFA2 fehérjét 1mM Ca 2+, vagy 1mM Mg 2+, vagy 100 µM Zn 2+-t 

tartalmazó Tris-HCl pufferben oldottam fel és 80 µl-t injektáltam különböző koncentrációkból 

a kollagén chip felszínére. A puffer pontos összetétele ezeknél a méréseknél 20 mM Tris-HCl, 

150 mM NaCl, 0,005% Tween 20, pH 7.5 kiegészítve a megfelelő kationnal. A mérések a fent 

leírtak szerint történtek. 
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V. Eredmények és megvitatásuk 

V.1. A V104del mutáció azonosítása 

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-és Nyaksebészeti 

Klinikájával együttműködésben cochleáris implantátummal rendelkező, a DFNA9 típusú 

süketség diagnosztikus kritériumai szerint szelektált betegeknél szekvencia elemzést 

végeztem a COCH gén LCCL domént kódoló régiójában. Összesen 29 teljes hallásvesztéssel 

érintett személy DNS mintáját vizsgáltam meg, 26 családból. A dideoxi szekvenálást követő 

autoradiográfiás értékeléssel 1 beteg személynél mutattam ki heterozigóta formában 

megjelenő ismeretlen típusú mutációt az LCCL domén 5. exonjában (8.ábra, A). 

A mutáció pontos helyének és típusának meghatározásához az érintett DNS szakaszt 

M13mp19 vektorba klónoztam, így szeparáltam a vad típusú és a mutáns alléleket. A fág 

DNS szekvenálása megerősítette, hogy az egyik allél vad típusú, míg a mutáns allélnél az 5. 

exonban három nukleotid (TAG) deletálódik (8.ábra, B). 
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8. ábra. A TAG nukleotidok deléciójának kimutatása a COCH gén LCCL domént kódoló 5. exonjában 
dideoxi-szekvenálással. 

A mintákat LKB Macrophor elektroforézis készülékkel, denaturáló poliakrilamid gélen futtattam meg és 
autoradiográfiával értékeltem ki. (A) A mutációt hordozó személy genomiális DNS-ének dideoxi szekvenálása. 
Heterozigóta formában megjelenő mutációra utal az eltolódott szekvencia. A nyíl jelzi a szekvencia eltolódását a 
deléció helyétől. (B) A mutációval érintett DNS szakasz M13mp19 vektorba klónozása után meghatároztam a vad 
típusú és a mutáns allél szekvenciáját. A vad típusnál csillaggal jelölt nukleotidok deletálódnak a mutáns allél 
szekvenciájából. 

A vad típusú és mutáns fág klónokból dupla szálú DNS létrehozása után az automata 

szekvenátorral végzett szekvenálás is megerősítette a COCH gén 5. exonjában a 367-369. 

pozícióban található TAG nukleotidok delécióját (9. ábra). A három nukleotidot érintő deléció 

a 104. valin delécióját eredményezte az aminosav szekvenciában, amely nem okozott 

eltolódást a leolvasási keretben.  
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9. ábra. A TAG nukleotidok deléciójának azonosítása az érintett személy COCH génjének 5. exonjában 
automata szekvenátorral (ABI PRISM 3100 ) végzett dideoxi szekvenálással. 

A deléció a 367-369. nukleotidokat érinti. A szekvenciában az LCCL doménnek megfelelő aminosavakat 
egybetűs kód jelzi; a pirossal jelölt valin deletálódik a mutáns szekvenciában, a leolvasási keret eltolódása 
nélkül.  

A többi vizsgált betegnél, és az 50 egészséges kontroll személynél nem találtam 

mutációt a COCH gén LCCL domént kódoló 4. és 5. exonjában. 
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V.2. A mutáció eredetére vonatkozó esetismertetés 

A mutációt hordozó beteg személynél először 32 éves korában észleltek 

halláskárosodást, súlyos szédüléses, émelygéses tünetekkel. Először a bal, majd néhány év 

múlva a jobb fülben is súlyos halláskárosodást figyeltek meg. A beteg 50 éves korára minden 

frekvenciára kiterjedő teljes hallásvesztés alakult ki. 

A beteg cochleáris implantátumot kapott, amely nem javította a hallását. A legújabb 

vizsgálatok teljes cochleovesztibuláris areflexiát mutattak mindkét fülnél, valamint szédüléses 

tüneteket. A családi előfordulás tisztázása nem lehetséges a családtagok korai halála miatt. A 

betegnek nincs testvére, édesanyja egészséges, az édesapja fiatalon elhunyt. A beteg 

süketségben nem szenvedő gyermekének DNS vizsgálata nem mutatott ki mutációt a COCH 

gén LCCL domént kódoló régiójában. Mindezek alapján, bár a beteg édesapjánál nem lehet 

kizárni a mutáció meglétét, a de novo mutációs eredet is lehetséges.  

V.3. A V104del és az I109N mutációk hatásának vizsgálata a 
humán cochlin LCCL doménjének szerkezetére 

V.3.1. A V104del mutációval érintett LCCL domén expressziója  

Az általam azonosított V104del mutációnak az LCCL domén szerkezetére gyakorolt 

hatásának vizsgálatához, a korábbi mutáns konstrukcióknál is alkalmazott pMed23 bakteriális 

expressziós rendszerben előállítottam a mutáns fehérjét. Az expressziós konstrukció 

elkészítéséhez templátként a beteg személy DNS mintáját használtam (Az LCCL domént 

kódoló 4. exon amplifikálásához a beteg személy genomiális DNS-ét használtam templátként, 

míg az 5. exon amplifikálásához a mutáns allélt tartalmazó M13mp19 klónt). 

Az expressziót követően, a vad típusú és az eddig vizsgált mutáns LCCL doméneknél 

alkalmazott refoldálási körülmények között a V104del mutáns fehérje teljes mennyiségben 

kicsapódott, oldhatatlan aggregátumot képezve.  

Ha megnézzük a mutációk helyét a szekvenciában, látható, hogy a mutációk többsége, 

beleértve a V104del mutációt is, a másodlagos szerkezeti elemeket kialakító konzervatív 

aminosavakat érintve nagymértékben befolyásolhatja a szerkezet kialakulását és 

stabilitását.(10.ábra)  
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10. ábra. Különböző fajokból származó cochlin fehérjék LCCL doménjeinek összehasonlító-szekvencia 
elemzése. (Nagy és mtsai, 2004) 

A humán (coch_human, 28-124. aminosav), egér (coch_mouse, 30-126. aminosav), és csirke (coch_chicken, 24-
120. aminosav) cochlin fehérjék LCCL doménjeinek konzervált ciszteinjei fekete színnel jelöltek. A felső 
szekvencia az általam azonosított V104del mutáns LCCL domén szekvenciája. A munkacsoportunkban vizsgált, 
DFNA9 betegséget okozó mutációk helyét csillag jelöli. A szekvenciák fölött a másodlagos szerkezeti elemek 
pozíciója látható. 

A V104del mutáns LCCL domén esetében, az eddigi mutáns fehérjék többségével 

megegyezően, nem alakult ki a natív fehérjeszerkezet. A 6. β-szalag szerkezetében lévő 104. 

valin konzervált aminosav a különböző fajokban megtalálható cochlin fehérjék LCCL 

doménjében (10.ábra), tehát a mutáció káros hatása ez esetben is a domén szerkezetének 

kialakításában esszenciális β-struktúra destabilizálásában nyilvánul meg (Nagy és mtsai, 

2004) (11.ábra). 
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11.ábra. A vizsgált DFNA9 típusú hallásvesztést okozó COCH gén mutációk által érintett aminosavak 
lokalizációja az LCCL domén szerkezetében. 

Az LCCL domén koordinátái (1JBI) a PDB (Protein Data Bank) adatbázisból származnak. Az adott ábrázolás 
mellett jól látható, sárga színnel jelölt β-szalagok számozása a 10.ábrán megadott sorrendet követi. Az α-hélix 
piros színnel jelölt. Kék színnel jelöltem a vizsgált, mutációval érintett 104. valin, valamint a 109. izoleucin 
aminosavak pozícióját.  

V.3.2. Az I109N mutációval érintett LCCL domén expressziója Pichia 
pastorisban és bakteriális expressziós rendszerben 

Az I109N aminosavcserével az LCCL domén szekvenciája úgy módosul, hogy 

kialakul egy NXS motívum(…….GNQSQ……), amely új N-glikozilációs helyet eredményez 

(a humán cochlin fehérje vad típusú LCCL doménje már tartalmaz egy N-glikozilációs 

helyet). 
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A bakteriális expressziós rendszer nem alkalmas a fehérjék glikozilációjának 

vizsgálatára, ezért eukarióta expressziós rendszert (Pichia pastoris) alkalmazva előállítottam 

mind a vad típusú, mind az I109N mutáns LCCL domént, annak vizsgálatára, hogy az I109N 

mutáns szekretálódik-e Pichia expressziós rendszerben glikozilált fehérjeként. 

A pPICZαA/LCCL_I109N konstrukciónál, bár az expressziós plazmid integrálódott az 

élesztő kromoszómába, egyik Pichia klónból történő indukciónál sem tudtam kimutatni 

rekombináns I109N mutáns LCCL domént. 

A pPICZαA/LCCL (vad típusú) expressziós plazmiddal transzformált Pichia törzs 

klónjainak felnövesztése és indukciója után a felülúszóból detektáltam egy kb. 18 kDa méretű 

fehérjét. A szekretált fehérjének meghatároztuk az N-terminális aminosav 

szekvenciáját:EAELTAPIAIT, amelyből a vastag betűvel jelzett aminosavak az LCCL 

doménnek felelnek meg, a többi a vektorból származó aminosav. A rekombináns coch/LCCL 

számított molekulatömege 12052 Da, a fehérje megfigyelt molekulatömege nagyobb, jelezve 

a glikozilációt.  

Eredményeim azt mutatják, hogy az I109N mutáció az LCCL domén szerkezetének 

kialakulását befolyásolhatja, mivel a Pichia pastorisban történő expresszió nem 

eredményezett fehérje terméket. 

Az I109N mutáció LCCL domén szerkezetére gyakorolt hatásának vizsgálatához, az 

eddigi mutánsokkal megegyezően pMed23 bakteriális expressziós rendszerben is előállítottam 

a mutáns fehérjét A fehérje expresszióját követően a refoldálás során a fehérje teljes 

mennyisége kicsapódott, oldhatatlan aggregátumot képezve, tehát nem alakult ki a fehérje 

natív szerkezete. Az I109N konzervált aminosavat érint a különböző fajokból származó 

cochlin fehérjék LCCL doménjében (3.ábra). A 109. izoleucin aminosav oldallánca teljesen 

eltemetett pozícióban található (oldószernek való kitettség alacsony) (Liepinsh és mtsai, 

2001), a 6. és 7. β-redők közötti hajtűkanyar végének közelében (11.ábra), ezért az I109N 

mutáció destabilizálja az antiparallel β-struktúrákat , valamint a központi elhelyezkedésű α-

hélixhez való asszociációt.  
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V.4. Következtetések a DFNA9 patomechanizmusára 

Táblázatba foglalva összehasonlítottam az eddigi vizsgált betegséget okozó 

mutációkat és az LCCL domén szerkezetére gyakorolt hatásaikat. 

______________________________________________________________________ 
 
Mutáció Genotípus A betegség kezdete Az LCCL domén szerkeze- 
   tének kialakulása 
______________________________________________________________________ 
 
V104del* heterozigóta 40 éves korban hibás 
I109N heterozigóta 20-30 éves korban hibás 
V66G heterozigóta 20-30 éves korban hibás 
G88E heterozigóta 50 éves korban hibás 
W117R heterozigóta 50 éves korban normális 
P51S heterozigóta 40 éves korban hibás 
______________________________________________________________________ 
3 .táblázat. A DFNA9 betegséget okozó LCCL domént érintő mutációk összehasonlítása 

*Nagy és mtsai 2004 
(piros színnel jelöltem az általam vizsgált mutánsokat, a többi mutáns konstrukció korábban készült 
munkacsoportunkban) 

A vizsgált mutációk mind heterozigóta formában jelentek meg, ami a betegség 

domináns kifejeződésére utal. A tünetek megjelenése minden esetben felnőtt korra tehető, a 

mutációk többsége az LCCL domén szerkezetének kialakulását és stabilitását befolyásolja. A 

domináns fenotípust megerősíti, hogy a mutációk funkciónyeréses mechanizmus által hatnak, 

a hibás szerkezetű LCCL doménnel rendelkező cochlin fehérje jelenléte okozza a betegséget.  

A domináns negatív hatás a W117R mutáns esetében is kifejeződik: a mutáns fehérje 

kompetitív inhibitora lehet a vad típusú fehérjének, gátolva annak partneréhez való kötődését 

és ezáltal az extracelluláris mátrixba való integrálódását. 

Eredményeink igazolják a betegség patomechanizmusára vonatkozó feltevéseket. A 

DFNA9 típusú süketségben szenvedő betegek belső fülében megtalálható, jellegzetes nem 

sejtes eredetű lerakódás az aberráns, hibás szerkezetű LCCL doménnel rendelkező cochlin 

fehérjék aggregátuma lehet. Robertson és munkatársai (2003) kimutatták, hogy az általuk 

vizsgált DFNA9-et okozó mutációk nincsenek hatással az emlős sejtek által termelt cochlin 

fehérjék szekréciójára és poszttranszlációs módosítására, valamint ezzel párhuzamosan 
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Grabski és munkatársai (2003) leírták, hogy a cochlin mutánsok nem megfelelően 

integrálódtak a cochlea extracelluláris mátrixába.  

Valószínűleg in vivo a mutáns cochlin fehérjék évek alatti lassú felhalmozódása a 

belső fül szöveteiben, a neuronok progresszív degenerációjához és a süketség kialakulásához 

vezethet. Erre utal a betegség kései megjelenése és progresszív jellege is (Nagy és mtsai, 

2004). 

A COCH gén LCCL domént kódoló régiójában azóta még három missense 

pontmutációt azonosítottak: G87W (Collin és mtsai, 2006), I109T (Pauw és mtsai, 2007) és 

A119T (Usami és mtsai, 2003), amelyek tovább bizonyítják a mutációval érintett LCCL 

domén fontos szerepét a DFNA9 típusú hallásvesztés kialakulásában.  

V.5. Fehérje kölcsönhatások vizsgálata 

Street és mtsai 2005-ben, valamint Yuan és mtsai 2008-ban azonosítottak három új 

mutációt a COCH génben, amelyek a cochlin C-terminális von Willebrand faktor (vWFA2) 

doménjét érintik. A C542F és C542Y mutáció miatt nem alakul ki az intramolekuláris C362-

C542 diszulfid-kötés, ami destabilizálhatja a vWFA2 domént és párosítatlan ciszteint 

eredményez a 362. pozícióban. Mindezek intermolekuláris diszulfid-kötések kialakulásához 

vezethetnek a cochlin fehérjék között, vagy a cochlin és egyéb extracelluláris mátrix fehérjék 

között. A harmadik, M512T mutáció, amely a W117R LCCL domént érintő mutációhoz 

hasonlóan nem erősen konzervált a különböző vWFA doménekben, nem feltétlenül 

eredményez hibás szerkezetű fehérjét. 

A mutáns cochlin fehérjék domináns negatív hatásának egyik magyarázata, hogy a 

mutánsok nem megfelelően integrálódnak a belső fül extracelluláris mátrixába, ha a mutáció 

valamely mátrix komponenshez való kötődést gátol. A strukturális változások súlyos károsító 

hatással lehetnek az érzékelő funkciókra. 

A cochlin fehérjével kölcsönható ECM komponensek nem ismertek, bár vannak 

feltételezett kötőpartnerek. Például szövettani vizsgálatok kimutatták, hogy a DFNA9 által 

érintett betegeknél hiányoznak a rendezett struktúrájú II. típusú kollagén kötegek, amelyek az 

egészséges személyeknél megtalálhatók (Khetarpal és mtsai 2000). Újabban patkány félkörös 

ívjáratának immuno-elektronmikroszkópos analízisével a cochlint és a II. kollagént 
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ugyanabban a fibrilláris anyagban mutatták ki a szubepitéliális régióban (Mizuta és mtsai 

2008).  

Ezen eredmények alapján célul tűztem ki különböző kollagének és a cochlin fehérje 

doménjei (LCCL, vWFA1 és vWFA2) közötti kölcsönhatások vizsgálatát.  

V.5.1. A cochlin A típusú von Willebrand faktor doménjeinek expressziója 
és szerkezeti jellemzése 

A pPICZαA/vWFA1 konstrukciónál, bár az expressziós plazmid integrálódott az 

élesztő kromoszómába, egyik Pichia klónból történő indukciónál sem tudtam kimutatni 

rekombináns coch/vWFA1 fehérjét.  

A pPICZαA/vWFA2 expressziós plazmiddal transzformált Pichia törzs klónjainak 

felnövesztése és indukciója után a felülúszóból detektáltam egy kb. 22 kDa méretű fehérjét. A 

szekretált fehérjének meghatároztuk az N-terminális aminosav szekvenciáját: 

EAEAEFSKTCYNS, amelyből a vastag betűvel jelzett aminosavak a vWFA2 doménnek 

felelnek meg, a többi a vektorból származó aminosav. A rekombináns coch/vWFA2 számított 

molekulatömege 22.762 Da, amely megegyezik a jósolt és megfigyelt molekulatömeggel, 

jelezve, hogy a fehérje nem glikozilált.  

A vWFA2 domén szerkezeti integritását CD spektroszkópiával jellemeztem. A 

coch/vWFA2 CD spektruma nagyon hasonlít a vWFA domén-család többi tagjának 

spektrumára (Fairbanks és mtsai, 1995; Hinshelwood, 2000): 210 nm-től 225 nm-ig egy nagy 

negatív szélsőértékkel, valamint e két hullámhossz között egy kis átmenettel jellemezhető 

(12.ábra). 
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12. ábra. A rekombináns humán cochlin vWFA2 doménjének távoli UV cirkuláris dikroizmus spektruma 
(Nagy és mtsai, 2008) 

A folytonos vonal a rekombináns fehérje spektrumát, a szaggatott vonal pedig a fehérje CDPro programmal 
jósolt spektruma, amely 16,5 % szabályos β-redőből, 9,2 % torzult β-redőből, 12,5 % szabályos α-hélixből, 11,4 
% torzult α-hélixből, 21,2 % kanyarból és 29,2 % rendezetlen szerkezetből áll. A spektrumokat 25 mM Tris-HCl 
pH 8.0 oldatban vettem fel, 0.2 mg/ml fehérjét tartalmazó oldatban, 25 oC-on. 

A spektrumok CDPro szoftverrel történt elemzése 16,5 % szabályos β-redőt, 9,2 % 

torzult β-redőt, 12,5 % szabályos α-hélixet, 11,4 % torzult α-hélixet, 21,2 % kanyart és 29,2 

% rendezetlen szerkezetet jósolt. A von Willebrand faktor fehérje A1 és A3 doménjének 

kristályszerkezeti elemzése szerint a vWFA domének egy α-hélixek által körülzárt β-lemezből 

állnak (Rossmann típusú szerkezet) (Huizinga és mtsai, 1997; Emsley és mtsai, 1998). Ezt 

valószínűsíti a CD spektrumok elemzése a coch/vWFA2 domén esetében is, de csak további 

szerkezet vizsgálatokkal bizonyítható, hogy valóban Rossmann típusú a szerkezet.  
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A 

 
B 

 
13. .ábra. A rekombináns humán cochlin/vWFA2 domén CD spektrumának hőmérsékletfüggése (Nagy és 
mtsai, 2008) 

(A) CD spektrum változásait 222 nm-en, 25 mM Tris-HCl pH 8.0 pufferben követtem 25 oC-85 oC-ig , 50 oC/óra 
felfűtési sebességgel. (B) A rekombináns fehérje olvadási hőmérsékletét a CD változás deriválásával határoztam 
meg a J-700 Spectra Analysis Program for Windows 95/NT version 1.53.04. felhasználásával. 
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A rekombináns coch/vWFA2 fehérje hődenaturációjának vizsgálatánál alkalmazott 

hullámhossz kiválasztásához a különböző hőmérsékleteken felvett CD spektrumok változását 

követtem. A CD jel változása 222 nm-en a legnagyobb, ezt a hullámhosszt alkalmazva a 

hődenaturáció egy éles átmenet mutatott 52 oC-os olvadásponttal (Tm), jelezve a fehérje natív 

szerkezetét, amely kooperatív módon omlik össze (13. ábra). 

V.5.2. A coch/vWFA2 domén, a coch/LCCL domén és a humán I., II. és IV. 
típusú kollagének kölcsönhatásának vizsgálata 

A rekombináns coch/vWFA2 domén, valamint a rekombináns coch/LCCL domén 

kölcsönhatását a szenzor chipek felületén immobilizált humán I., II. és IV.típusú 

kollagénekkel felületi plazmon rezonancia (a továbbiakban SPR) mérésekkel vizsgáltam. 

A coch/vWFA2 domén különböző koncentrációjú oldatainak injektálása után felvett 

szenzorgramok alapján a vWFA2 domén kötődött az I, II. és IV. típusú kollagénekhez 

(14.ábra).  
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14. ábra. A humán cochlin vWFA2 doménje és a humán I., II., és IV típusú kollagének közötti 
kölcsönhatás jellemzése felületi plazmon rezonancia mérésekkel (Nagy és mtsai, 2008). 

A kölcsönhatások szenzorgramjai: (A) vWFA2 domén (0.2, 0.25, 0.5, 1 és 2 µM) az I. típusú kollagénnel; (B) 
vWFA2 domén (0.25, 0.5, 1 és 2 µM) a II. típusú kollagénnel; (C) vWFA2 domén (0.3, 0.5, 1, 1.5 és 2 µM) a 
IV. típusú kollagénnel. 
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Az SPR mérésekből meghatároztam a kölcsönhatások kinetikai paramétereit 1:1 

arányú ligand-analit kötést feltételezve. A kölcsönhatások számított egyensúlyi disszociációs 

állandói a következők: vWFA2-I. kollagén: 7,97x10-8 M, vWFA2-II. kollagén: 9,45x10-8 M, 

vWFA2-IV. kollagén: 1,10x10-7 M. Az asszociációs és disszociációs reakciók sebességi 

állandóit a 4. táblázat tartalmazza. 

 

_____________________________________________________________________ 
 
Kölcsönható fehérjék Kd érték ka kd 
_____________________________________________________________________ 

 

I. típusú kollagén* — vWFA2 7,97 x 10-8 1,14 x 103 9,07 x 10-5 

 
II. típusú kollagén* — vWFA2 9,45 x 10-8 2,10 x 103 1,98 x 10-4 

 
IV. típusú kollagén* — vWFA2 1,10 x 10-7 4,14 x 103 4,57 x 10-4 
_____________________________________________________________________ 
*szenzorchipen immobilizált fehérje 

4. táblázat. A humán cochlin vWFA2 doménje és a humán I., II., és IV. kollagének közötti kölcsönhatás 
kinetikai paraméterei (Nagy és mtsai, 2008). 

Az asszociációs (ka) és disszociációs (kd) reakciók sebességi állandóit, valamint az egyensúlyi disszociációs 
állandók értékeit (Kd) a felületi plazmon rezonancia mérésekből határoztam meg a Biaevaluation 4.0 szoftver 
használatával. 

További SPR méréseket végeztem a vWFA2 domén különböző fémeket tartalmazó 

oldataival: 1 mM Ca2+, 1 mM Mg2+ vagy 100 µM Zn2+ jelenlétében a vWFA2 domén nem 

mutatott nagyobb affinitást a különböző kollagénekhez. 

A pMed23 bakteriális expressziós rendszerben korábban előállított és jellemzett 

(Trexler és mtsai, 2000) LCCL domén különböző koncentrációjú oldatait használtam az SPR 

mérésekhez. Az LCCL domén oldatának injektálása után felvett szenzorgramok alapján az 

LCCL domén egyik kollagénhez sem kötődött, még a legnagyobb alkalmazott (5µM) 

koncentrációban sem. 
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Az A típusú von Willebrand faktor doméneket tartalmazó fehérjék közül számos 

extracelluláris mátrix összetevő, vagy sejtfelszíni receptor vWFA doménje részt vesz 

kollagénekkel való kölcsönhatás kialakításában. (Tuckwell és mtsai, 1996; Hoylaerts és mtsai, 

1997). 

Az általam vizsgált kollagének közül a II. típusú különösen fontos, mert ilyen típusú 

kollagén rostok degradációja a DFNA9 hallásvesztés hisztopatológiai markere, valamint 

ismert a cochlinnal való együttes előfordulása. Kimutattam, hogy a cochlin C-terminális 

vWFA doménje és a II. típusú kollagén között kölcsönhatás alakul ki, amely valószínűleg 

fontos szerepet játszik a belső fül szerkezeti homeosztázisának fenntartásában. 

Annak eldöntésére, hogy a cochlin II. típusú kollagénnel kialakított kölcsönhatása 

mennyire specifikus, egy fibrilláris (I. kollagén) és egy hálózati struktúrákat alkotó (IV. 

típusú) kollagénnel is elvégeztem a kölcsönhatás vizsgálatokat. 

Kimutattam, hogy a cochlin az I. és IV. típusú kollagénhez is kötődik, de nem tudjuk, 

hogy e kölcsönhatásoknak van-e fiziológiai jelentősége. 

A IV. típusú kollagénről ismert, hogy a sejteket és kötőszöveti struktúrákat elválasztó 

bazális membránok egyik fő alkotóeleme. IV. típusú kollagént tartalmazó bazális membrán 

köti össze az epitéliális sejteket a kötőszövettel a cochlea különböző részeiben: a spirális 

limbuszban, a baziláris membránban és a spirális szalagban (Kalluri és mtsai, 1998; Satoh és 

mtsai, 1998; Tsuprun és mtsai, 2001) A cochlin fehérje ezekben a struktúrákban 

expresszálódik, ezért lehetséges, hogy a IV. típusú kollagénnel való kölcsönhatás 

kimutatásának van fiziológiai jelentősége. 

Nem ismert az I. kollagén expressziós mintázata a belső fül cochlint is expresszáló 

struktúráiban. A cochlin és az I. kollagén kölcsönhatása a cochlint expresszáló egyéb 

szövetekben lehetséges.  

Sok vWFA domén köt kétértékű fémionokat egy nem-folyamatos szekvencia 

motívumon keresztül, amelyet MIDAS-nak (Metal Ion Dependent Adhesion Site) neveznek. 

A MIDAS-motívum 5 konzervált fémion-koordináló aminosavból épül fel: ebből három 

alkotja a lineáris motívumot: Asp-X-Ser-X-Ser; a maradék két aminosav (Thr és Asp) 

távolabb helyezkedik el a különböző vWFA domének szekvenciájában. Az integrinek 

esetében a vWFA domén MIDAS-motívuma által kötött kation részt vesz a ligand kötésében 

(Xiong és mtsai, 2002). Ezzel ellentétben a von Willebrand faktor A3 doménje, amely az 

elsődleges kötőhelye az I. és III. kollagénnek, nem tartalmaz MIDAS-motívumot és a vWFA 
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domén általi kollagén felismerési mechanizmusa eltérő az integrinekétől (Bienkowska és 

mtsai, 1997). A von Willebrand faktor fehérje A3 doménjének szerkezeti vizsgálatából 

valóban kiderült, hogy a kollagénkötő hely távol esik az integrinek homológ vWFA 

doménjeiben található kollagénkötő felszínektől (Romijn és mtsai, 2001, 2003). 

A cochlin fehérje vWFA2 doménjében is konzervált MIDAS motívum található: Asp-

373, Ser-375, Ser-377, Thr-446 és Asp-475 aminosavak alkotják a kétértékű kation 

kötőhelyet. Nem bizonyítottam, hogy a cochlin vWFA2 doménje valóban köt fémet, de SPR 

méréseim eredményei szerint a kétértékű kationok jelenléte nem befolyásolja a coch/vWFA2 

domén és a humán I., II. és IV. típusú kollagének közötti kölcsönhatást, ezért a coch/vWFA2 

domén kollagén felismerési mechanizmusa az integrinekétől eltérő lehet.  

Mivel még nem ismerjük a cochlin vWFA2 doménjének három-dimenziós szerkezetét, 

valamint a kollagénkötő hely lokalizációját, nem tudjuk, hogy a nemrég azonosított vWFA2 

domént érintő M512T mutáció a domén szerkezetének kialakulását, vagy a kollagénekhez 

való kötést befolyásolja.  

Vizsgálataim alapján, azok a mutációk, amelyek a cochlin extracelluláris mátrix 

komponensekhez való kötődését gátolják, megakadályozhatják a cochlin normális 

funkciójának betöltését a belső fülben. Munkámban kísérletesen bizonyítottam, hogy a 

cochlin vWFA2 doménje kölcsönhatást alakít ki az I., II. és IV. típusú kollagénekkel, de a 

cochlin LCCL doménjével kölcsönható extracelluláris mátrix komponens még ismeretlen. 
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VI.Összefoglalás 

A doktori munkám főbb eredményei az alábbi pontokban foglalhatók össze: 

1. Magyar populációból, a DFNA9 diagnosztikai kritériumai alapján kiválasztott süket 

betegek genomiális DNS-ének szekvencia elemzése során, egy beteg személynél 

azonosítottam a COCH gén LCCL domént kódoló régiójában egy új típusú, heterozigóta 

formában megjelenő mutációt, amely DFNA9 típusú hallásvesztést eredményez. Ez a magyar 

populációban azonosított első, a világon a hetedik azonosított COCH gént érintő mutáció 

típus, amely a DFNA9 hallásvesztéshez köthető. 

2. A mutációval érintett DNS szakasz klónozásával meghatároztam a mutáció pontos helyét 

és típusát: egy, az 5.exonban, a 367-369. nukleotidokat érintő deléció, amely a cochlin fehérje 

LCCL doménjében a 104. pozícióban lévő valin delécióját eredményezte, a leolvasási keret 

eltolódása nélkül. A vizsgált egészséges kontroll személyeknél nem volt mutáció az LCCL 

domén szekvenciájában. 

3. Rekombináns úton, bakteriális expressziós rendszerben előállítottam az általam 

azonosított V104del mutáns LCCL domént, valamint a korábban azonosított, még nem 

vizsgált I109N mutációt tartalmazó LCCL domént. 

4. A munkacsoportunk által korábban expresszált mutánsok többségével egyezően, az 

általam expresszált Val104del és I109N mutáns LCCL domén esetében sem alakult ki a 

fehérje natív szerkezete, hanem oldhatatlan aggregátum formájában kicsapódott. 

5. Az LCCL domén meglévő szerkezeti információinak alapján e két mutáns fehérje 

esetében megállapítottam, hogy a mutációk konzervált aminosavakat érintenek és káros 

hatásuk az LCCL domén szerkezetének kialakításában esszenciális β-struktúrák 

destabilizálásában nyilvánul meg. 

6. A mutációk hatásának vizsgálatai megerősítették a DFNA9 patomechanizmusára 

vonatkozó korábbi feltevéseket, amely szerint a betegek belső fülében megtalálható nem 

sejtes eredetű lerakódás, a hibás szerkezetű LCCL doménnel rendelkező cochlin fehérjék 

aggregátuma, amely évek alatt, lassan felhalmozódva a belső fül szöveteiben, a neuronok 

progresszív degenerációját okozza.  

7. Vizsgálataim megerősítették, hogy a mutációk funkciónyeréses mechanizmus által hatnak: 

a mutáns fehérje jelenléte és nem elégtelen működése okozza a betegséget. 
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8. A munkám második részében rekombináns úton előállítottam a humán cochlin fehérje C-

terminális A típusú von Willebrand faktor doménjét (vWFA2). 

9. A coch/vWFA2 domén CD-spektuma alapján megállapítottam, hogy a domén a vWFA-

domén család többi tagjához hasonló szerkezettel rendelkezik. A rekombináns domén 

olvadáspontja 52 oC. 

10. Felszíni plazmon rezonancia (SPR) mérésekkel megállapítottam, hogy a rekombináns 

humán coch/vWFA2 domén kötődik a humán I., II., és IV. típusú kollagénekhez, míg a 

rekombináns humán coch/LCCL domén nem mutat affinitást egyik kollagén típushoz sem. A 

szenzorgramok elemzéséből meghatároztam, hogy a coch/vWFA2 domén I., II., és IV.típusú 

kollagénekkel való kölcsönhatásának egyensúlyi disszociációs állandói: 7.97x10-8 M, 

9,45x10-8 M, és 1,1x10-7 M. 

11. Felszíni plazmon rezonancia mérésekkel megállapítottam, hogy a különböző kétértékű 

fémionok nincsenek hatással a humán coch/vWFA2 különböző típusú kollagénekkel 

kialakított kölcsönhatására. Mindezek alapján feltételezhető, hogy a cochlin vWFA2 doménje 

általi kollagén felismerési mechanizmus különbözik a fémkötő motívummal (MIDAS) 

rendelkező vWFA domént tartalmazó fehérjékétől, például az integrinekétől. 

12. Vizsgálataim megerősítik azt a korábbi feltevést, amely szerint a cochlin és a II. kollagén 

kölcsönhatása fontos szerepet játszik a cochlea és vesztibulum szerkezeti homeosztázisában. 

A kölcsönhatás vizsgálatok alapján lehetséges továbbá, hogy a cochlin extracelluláris mátrix 

komponensekkel kialakítandó kölcsönhatását gátló mutációk akadályozzák a normális cochlin 

fehérje működését a belső fülben. 
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A DFNA9 típusú öröklődő hallásvesztés molekuláris 
biológiai vizsgálata 

Összefoglaló 
Az SZBK Enzimológiai Intézetének Funkcionális Genomika munkacsoportja 2000-

ben definiálta önálló szerkezettel rendelkező doménként az LCCL modult, amelyet különböző 
multidomén fehérjék építőelemeként egyre több fehérjében azonosítanak. LCCL domén 
megtalálható a belső fül extracelluláris mátrixának fő komponensében a cochlin fehérjében. A 
cochlin egy LCCL domént és két A típusú von Willebrand faktor domént tartalmaz. 
Kimutatták, hogy a cochlin LCCL doménjében lokalizálódó mutációk DFNA9 típusú 
öröklődő halláskárosodást okoznak, ezért munkacsoportunkban szerkezet-funkció vizsgálatok 
kezdődtek az LCCL domén betegség kialakulásában betöltött szerepének és a halláskárosodás 
patomechanizmusának tisztázására.  

A kutatásokba bekapcsolódva célul tűztem ki további LCCL domént érintő, DFNA9 
betegséget okozó mutációk azonosítását a magyar populációban. Ennek eredményeként egy 
betegnél azonosítottam egy heterozigóta formában megjelenő mutációt, amely a 104. valin in-
frame delécióját eredményezte az LCCL doménben. A betegséget okozó mutációk hatásának 
vizsgálatához expresszáltam a 104delV mutáns és a korábban azonosított, még nem vizsgált 
I109N mutáns LCCL doméneket. Az expresszió során nem alakult ki a natív fehérjére 
jellemző szerkezet, a mutánsok oldhatatlan aggregátum formájában kicsapódtak. A mutációk 
káros hatása a domén szerkezetének kialakításában fontos szerkezeti elemek 
destabilizálásában nyilvánul meg. Ezek az eredmények tovább bizonyítják a mutációk 
funkciónyeréses mechanizmus általi hatását: a hibás szerkezetű LCCL doménnel rendelkező 
cochlin fehérjék jelenléte okozhatja a betegséget.  

A cochlin fehérje biológiai funkciójának és a hallásban betöltött szerepének 
megértéséhez célul tűztem ki a humán cochlin fehérje doménjei és a belső fül extracelluláris 
mátrixának komponensei között kialakuló kölcsönhatások vizsgálatát. Ennek során 
megállapítottam, hogy a humán cochlin C-terminális A típusú von Willebrand faktor doménje 
(vWFA2) kölcsönhatást alakít ki a humán I., II., és IV. típusú kollagénekkel, a cochlin LCCL 
doménje azonban nem kötődik egyik vizsgált kollagén típushoz sem. A humán cochlin 
vWFA2 doménje és a II. kollagén közötti kölcsönhatás meghatározásával megerősítettem, 
hogy ez a kölcsönhatás fontos szerepet játszik a cochlea és vesztibulum homeosztázisának 
fenntartásában. Az eredmények alapján lehetséges, hogy a cochlin és a belső fül 
extracelluláris mátrix komponensei között kialakuló kölcsönhatásokat elimináló mutációk 
gátolják a cochlin fehérje funkciójának betöltését. 
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Molecular biology of the hereditary hearing loss 
DFNA9 

Summary 
In 2000 using in silico methods, the Functional Genomics Group of the Institute of 

Enzymology, BRC, HAS, identified the LCCL module as an autonomous folding domain that 

has been used for the construction of various modular proteins. The inner ear extracellular 

protein, cochlin contains one LCCL domain and two von Willebrand factor type A domains 

(vWFA). Mutations in the LCCL domain of human cochlin cause autosomal dominant hear-

ing loss DFNA9. In view of the central role of this domain in deafness we initiated studies to 

explore the molecular basis of the DFNA9 hearing loss. 

At first I initiated mutation screening in the Hungarian population to identify novel 

mutations in the LCCL domain that cause DFNA9 deafness. One person was identified to be 

heterozygous for a novel mutation that resulted in the deletion of a valine residue without 

causing frame-shift. In order to examine the effect of the mutations I expressed the LCCL 

domain carrying the 104delV and the formerly identified I109N mutation. These mutants, 

similarly to most others impair the ability of the LCCL domain to form the native structure 

affecting essential structural elements. These results further support the notion that mutations 

act through a gain of function mechanism: it is the presence of the abnormal protein that 

causes the disease. 

In order to explore the biological role of cochlin in the normal hearing process, my 

aim was to investigate the interactions of the different domains of human cochlin with the 

extracellular matrix components of the inner ear. I have shown that the second von 

Willebrand factor type A domain (vWFA2) of human cochlin has high affinity for type I, II, 

and IV collagens, whereas the LCCL domain displayed no detectable affinity for these types 

of collagens. The interaction of the vWFA2 domain with the type II collagen confirms earlier 

suggestions that such an interaction may play a crucial role in the structural homeostasis of 

the cochlea and vestibule. 

My results raise the possibility that mutations eliminating cochlin’s interaction with 

extracellular matrix components of the inner ear may interfere with normal cochlear function. 
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