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I. BEVEZETÉS 

 

A fejlődés mechanizmusa a biológia egyik legalapvetőbb kérdése. Az 

embernél, a többsejtű élőlényekhez hasonlóan az egyedfejlődés során a 

megtermékenyített petesejtből, a zigótából alakulnak ki a különböző 

működésű és szerkezetű sejtféleségek, szövetek, szervek. A tudomány 

régóta próbálja kideríteni, hogy a folyamat milyen szabályozó 

mechanizmusok útján ismétlődik újra és újra minden egyedben, mi 

biztosítja egyetlen sejtből az egészséges felnőtt egyed kialakulását, és mi az 

oka az időnként bekövetkező változásoknak, rendellenességeknek.  

A veleszületett fejlődési rendellenességek az élveszületett csecsemők 

közel 6-7 %-át érintik. Többségük minor elváltozás, míg mások súlyos 

funkcionális, morfológiai deformitást okozhatnak. Az újszülöttek kb. 1%-a 

jön a világra összetett fejlődési rendellenességgel, amely gyakran jár együtt 

a szellemi, illetve mozgásfejlődés elmaradásával, csökkent életkilátással. A 

betegség hátterében álló genetikai és/vagy környezeti tényezők tisztázása 

néha nehéz kérdés. Az esetek 40-50 %-ában a háttér ismeretlen marad, oki 

kezelés mindössze a betegek elenyésző hányadában válik lehetővé (1). 

Tüneti terápia – funkcionális, kozmetikai műtétek, fejlesztés, gyógytorna, a 

társuló megbetegedések kezelése – javíthat az életminőségen, de nem hoz 

gyógyulást. A tudomány fejlődése, a vizsgálómódszerek finomodása révén 

nyílt lehetőség a háttér egyre pontosabb feltérképezésére, amellyel a 

diagnosztika és prognosztika fejlődésén át juthatunk el a megelőzés és a 

jövőben talán az érdemi kezelés megvalósításához.  

A végtagfejlődési rendellenességek a veleszületett elváltozások 

mindössze kis hányadát képezik – nemzetközi adatok alapján előfordulási 

arányuk ~10 / 10 000 újszülött – jelentőségük mégis nagy (2). 

Emberemlékezet óta ismert, feltűnő elváltozások, amelyek nagymértékben 

befolyásolják a mindennapi életet, okuk azonban máig nagyrészt 
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ismeretlen. A végtagok összetett, bonyolult fejlődése, illetve a hibás 

fejlődés következtében kialakuló, szabad szemmel is látható, könnyen, 

objektíven vizsgálható elváltozások kiváló modellt nyújtanak a fejlődés 

megértéséhez, valamint a fejlődési rendellenességek hátterének 

feltárásához.  

 

I/1. A végtag fejlődése 

 

A végtagfejlődési rendellenességek genetikai hátterének 

feltérképezéséhez elengedhetetlen a végtag fejlődésének megértése is, 

beleértve a legfontosabb szabályozó mechanizmusok és gének molekuláris 

szinten való ismeretét. 

A négy végtaggal rendelkező gerincesek az evolúció során igyekeztek 

alkalmazkodni életkörülményeikhez, kifejlesztve a repülésre, futásra vagy 

éppen fogásra alkalmas szárnyat, lábat, illetve kezet. A végtagstruktúrát 

megfigyelve szembetűnő a nagyfokú homológia, a morfogenetikai alapok 

az evolúciós adaptáció ellenére is megőrződtek az évmilliók során. Az 

embrionális fejlődés során bizonyos struktúrák adott időben, helyen és 

megfelelő sorrendben jelennek meg, felvetve a kérdést: milyen 

mechanizmusok irányítják ezt a gondosan szabályozott, jól konzervált 

folyamatot, valamint melyek azok a faktorok, amelyek a fajok közti 

különbségekért felelősek (3)?  

Az ember fejlődését véve alapul, a fejlődés 3-8. hete az organogenesis 

időszaka, amikor mindhárom csíralemezből számos specifikus szövet és 

szerv alakul ki. A felső végtagbimbó kezdeménye – a ventrolaterális testfal 

kitüremkedéseként – először a megtermékenyítés utáni 26. nap körül 

jelenik meg. Kezdetben az oldallemez szomatopleurájából származó, egy 

réteg köbös ektodermával fedett mesenchyma-vázból áll, ebből alakulnak ki 

a végtagok csontjai és kötőszövete. A megtermékenyítés utáni 5. héten az 
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embrióban a végtagtelepek terminális része ellapul, létrejön a kézlemez, 

amely a proximálisabb résztől körkörös barázdával határolódik el.  

Hamarosan felismerhetővé válnak a kéz szegmentjei, az ujjsugarak és az 

őket elválasztó sekély benyomatok. A 6. posztfertilizációs héten az 

apoptózis következményeként a végtagbimbó distalis vége már ujjakká 

formálódik, és megjelennek a kezdetleges mozgató izmok. Az ujjak további 

kialakulása a folyamatos növekedés eredménye, s a mesenchyma 

kondenzációja kialakítja a porcos ujjsugarakat. A 7. hétre a végtag 

csontszerkezete kialakult, egyelőre porcos formában, az egyes részek 

egymástól elszeparálódtak, differenciálódtak, további szerkezeti átalakulás 

már csak a lágyrészekben történik (1). 

A végtag fejlődésének megértéséhez, a rendellenességek genetikai 

vizsgálatához elengedhetetlen a háttérben álló molekuláris szintű 

mechanizmusok ismerete. A végtagbimbó kialakulását az ősvese, 

mesonephros indukálja az IGF-I („insulin-like-growth-factor-I”) 

közreműködésével, ami megmagyarázza a végtag- és vesefejlődési 

rendellenességek gyakori kapcsolatát. A végtagbimbó a törzs laterális 

oldalán elhelyezkedő, mesodermasejtekből álló tányér, amelyet epidermis 

fed. Ennek apikális peremét hívjuk „Apical Ectodermal Ridge” (AER)-nek, 

kifejlődésében a p63 molekulának ismert szerepe. Az AER felelős a végtag 

hosszanti növekedéséért, valamint a bimbó hátsó részét képező polarizáló 

zóna („Zone of Polarizing Activity” ZPA) fenntartásáért (4, 5). A 

végtagfejlődés mechanizmusára vonatkozó ismeretek összefoglalására egy 

vázlatot szerkesztettem (1. ábra).  

A végtagbimbó három tengely mentén növekszik. Az antero-poszterior 

(A→P) tengely már a korai szakaszban meghatározott, a dorso-ventrális 

(D→V) tengely kialakításában a környező szövetek vesznek részt, később 

válik visszafordíthatatlanná, míg legutoljára, a végtag növekedésével 
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párhuzamosan a proximo-disztális (P→D) tengely mentén válnak a sejtek 

elkötelezetté (6).  

 

 

 

1. ábra: A végtagbimbó (saját ábra) 

 

A hosszanti (P→D) növekedést az AER irányítja fibroblaszt 

növekedési faktorok („Fibroblast Growth Factor” FGF2,4) által, amelyek 

hatására az AER alatt lévő mesenchymasejtek osztódásnak indulnak, 

megnyúlik a végtag. A sejtek ebben a progresszív zónában nyerik el 

pozicionális értéküket, azaz az információt későbbi sorsukra vonatkozólag. 

A zóna elhagyása után indul meg a porcképződés, a mesenchymasejtek 

kondenzációja által (ebben játszanak szerepet a fibronektin és a 

„Transforming Growth Factor β” TGFβ molekulák) (7).  

Az AER a FGF-ok révén elősegíti a ZPA-ban a „Sonic-Hedgehog” 

(Shh) molekula termelését. Az A→P tengely mentén létrejövő Shh 

morfogén gradiens – részben a Gli fehérjék aktiválása révén  – központi 
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szerepet játszik az ujjak megfelelő sorrendben való kialakításában. Az 

A→P tengely kialakításában szerepet játszanak még a HOX (Homeobox) 

transzkripciós faktor (TF)-ok. Amíg a HOXA9-13 TF-ok a hossztengely 

mentén expresszálódnak, a HOXD9-13 molekulák az A→P tengely mentén 

jelennek meg sorban, meghatározva az egyes ujjak egyediségét. A 

TBX2,3,5 (T-box) TF-ok szintén az A→P tengely mentén hatnak. A 

transzformáló növekedési faktor családba tartoznak a TGFβ, a „Bone 

Morphogenic Protein” (BMP)-ek, valamint a „Growth Differentation 

Factor” (GDF)-ok. Receptoraikhoz kapcsolódva (BMPR) a csontok, 

ízületek kifejlődésében játszanak szerepet (4, 5).  

A harmadik, D→V tengelyen hat a Wnt7a jelátviteli útvonal, amely az 

Lmx1b morfogén gradiens kialakítása által képes pozicionális értéket adni 

az egyes sejteknek (4).  

A végtag három tengelyének e kulcsfontosságú jelrendszerei 

egymással is szoros kölcsönhatásban vannak, egy bonyolult hálózatot 

képezve, amelynek összetevői, pontos működése, szabályozása még csak 

részben ismert, feltérképezése a jövő feladatai közé tartozik.  

 

I/2. A transzkripciós faktorok szerepe a végtagfejlődésben (8) 

 

A transzkripciós faktorok olyan fehérjék, amelyek a DNS-hez kötődve 

szabályozzák a DNS-ről RNS-be történő információ átírást, a 

transzkripciót. Ily módon – a génexpresszió szabályozásán keresztül – 

kontrollálni képesek más fehérjék képződését és működését. A 

transzkripciós faktorok szerepet játszanak a sejtnövekedés, -szaporodás, -

differenciálódás folyamataiban, befolyásolják a differenciált szövetek 

normális működését, a szövetspecifikus génexpresszió szabályozását. 

Szükségesek különböző szövetek, szervek kialakulásához, a normális 

egyedfejlődéshez. Mindebből következik, hogy az élő szervezetek 
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kialakulásában, működésük fenntartásában létfontosságúak, s hogy a 

génjeikben bekövetkező mutációk többnyire halálos kimenetelűek. Ismert 

azonban, hogy elégtelen működésük nemcsak letális következménnyel 

járhat. Szerepük lehet endokrin kórképek kialakulásában (pld.: tesztikuláris 

feminizáció), daganatok képződésében (pld.: leukémiák), illetve 

vezethetnek fejlődési rendellenességek (pld.: kéz-láb-genitália szindróma), 

mentális retardációval járó, összetett szindrómák kifejlődéséhez (pld.: Rett 

szindróma, Feingold szindróma) (1. és 2. táblázat). Az utóbbi években 

számos öröklődő elváltozás, genetikai szindróma hátterében mutattak ki 

transzkripciós faktorkat érintő mutációkat, fokozódó figyelmet irányítva a 

testi, szellemi, növekedési zavarok, továbbá szervi – különösen a 

csontrendszert, végtagokat, koponyát, de a belszerveket is érintő – fejlődési 

rendellenességek és a transzkripciós faktorok közti kapcsolatra.  

A veleszületett rendellenességekkel foglalkozó genetikusokat főként 

azok a transzkripciós faktor géncsaládok (HOX, TBX, SHOX, stb.) 

foglalkoztatják, amelyek az embrionális fejlődésben játszanak szerepet.  

 

4.1. HOX gének 

A HOX (HOmeoboX) gének olyan homeotikus fehérjéket kódolnak, 

amelyeknek az egyedfejlődés során meghatározó szerepük van testrészek, 

szegmentumok, az antero-posterior mintázat kialakulásában, különösen az 

embrionális végtagfejlődés során.  

Az emberben található 39 HOX gén 4 génsorozatot alkot (HOXA, 

HOXB, HOXC, HOXD), melyek 4 különböző kromoszómán helyezkednek 

el (7p15.3, 17q21.3, 12q13.3, 2q3.1) (2. ábra). Érdekességük, hogy a gének 

kromoszómális elhelyezkedése párhuzamos az általuk kódolt fehérjék idő- 

és térbeli megjelenésével. Ez azt jelenti, hogy az 5’ irány felé elhelyezkedő 

gének az egyedfejlődés során később expresszálódnak. Ugyanez a sorrend 
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befolyásolja a fehérjék fej-farok, valamint antero-posterior tengely mentén 

való megjelenését és hatását is.  

               

 

2. ábra (5): Az emberben található 4 HOX génsorozat kromoszómális 

elhelyezkedése (Lacombe nyomán). 

 

A humán HOX gének vizsgálata során leginkább végtagfejlődésben 

játszott szerepük vált ismertté, de szükségesek a központi idegrendszer, a 

középvonali csontváz, a gastrointestinum, az urogenitális rendszer, 

valamint a külső genitáliák normális fejlődéséhez. Humán kórképek esetén, 

a 39 HOX gén közül eddig 3, a HOXD13, HOXA13 és a HOXA11 

mutációját tudták egyértelmű kapcsolatba hozni klinikai tünetekkel. 

A legújabban azonosított „trinukleotid repeat” mutációt, a polialanin 

expanziót először a HOXD13 gén kapcsán hozták összefüggésbe klinikai 

elváltozással. Azóta még 8 különböző génben, köztük 7 transzkripciós 

faktorban (HOXA13, RUNX2, ZIC2, PHOX2B, SOX3, ARX, FOXL2) 

mutattak ki – autoszomális domináns, illetve X-hez kötődő fejlődési 

rendellenesség és/vagy szellemi elmaradás kapcsán – polialanin expanziót.  

HOXD13 mutációt először synpolydactylia (MIM#186000) esetén 

írtak le. Ez a ritka autoszomális domináns elváltozás leggyakrabban a III/IV 

kézujjak és a IV/V lábujjak különböző mértékű összenövésével jár, gyakran 
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az érintett ujjak valamelyikének duplikációjával. A háttérben 

leggyakrabban a HOXD13 génben bekövetkező polialanin expanzió áll, 

melynek fokozott mértéke, illetve homozigóta formában való jelenléte 

súlyosabb fenotípus kialakulásához vezethet, végtagelváltozáson kívül 

férfiaknál a külső genitáliák érintettségével (hypospadiasis). A gén más 

típusú mutációja eltérő klinikai kép megjelenésével járhat, mint 

polydactylia, vagy brachydactylia különböző típusai (D és E).  

A HOXA13 génben bekövetkező mutáció egy másik ritka autoszomális 

domináns elváltozást, a kéz-láb-genitália szindrómát („hand-foot-

genital”) (MIM#140000) okozza. A kórkép a végtagok distalis vége, 

valamint az alsó urogenitális traktus érintettségével jár. Jellemző a rövid 

proximalis elhelyezkedésű hüvelykujj, a rövid, mediálisan deviáló öregujj, 

kicsi disztális phalanxok, rövid első metacarpusok, metatarsusok, valamint 

az V. ujj nagyfokú clynodactyliája. Nőknél emellett előfordulhat a méh, 

illetve a Müller cső fejlődési rendellenessége, férfiaknál hypospadiasis. 

HOXA11 mutációt írtak le két egymástól független családnál, ahol az 

érintetteknél megakaryocytás thrombocytopenia és radio-ulnaris synostosis 

kombinációját (MIM#605432) diagnosztizálták. 

Mostanáig a többi HOX gén szerepe nem igazolódott humán fejlődési 

rendellenességekben, de állatkísérletekben vizsgálják szerepüket célzott 

mutációs módszerrel. Leírták jelentőségüket végtagokat, csigolyákat, 

bordákat érintő elváltozásokban, a központi idegrendszer fejlődésében. 

 

4.2. SHOX 

A SHOX (Short Stature Homeobox Containing) gén az X és Y 

kromoszómák homológ (pszeudoautoszomális) régiójában található, a 

növekedés szabályozásában szerepet játszó gén. Mutációja felelős az 

ismeretlen eredetű alacsony növések egy részéért, feltételezhetően a Turner 

szindrómában megtalálható alacsony termetért is.  
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A gén elváltozása nagy százalékban (70-80 %) megtalálható 

heterozygota formában a Lèri-Weill féle dyschondrosteosisban (LWS) 

(MIM#127300). A kórkép legfőbb jellemzői az aránytalan alacsony termet 

és az alkar Madelung deformitása. Röntgennel kimutatható a megrövidült 

ulna, a hajlott radius, valamint az ulna distalis végének subluxatioja. A 

betegség homozygota formájának tartják a Langer féle mesomelicus 

dysplasiát (MIM#249700). A végtagfejlődési rendellenesség itt súlyosabb, 

mint az előző állapotban. A közös eredetre utal, hogy a betegek szüleinél 

gyakrabban fordul elő LWS. 

 

4.3. T-box gének 

A T-box gének által kódolt fehérjék az egyedfejlődésben fontos 

szerepet játszó DNS kötő, T-domén tartalmú transzkripciós faktorok. Az 

emberi T-box géncsalád több mint 20 tagja közül számosat hoztak 

összefüggésbe veleszületett rendellenességekkel. Legismertebb szerepük a 

szív és a végtagfejlődésben. 

A TBX5 gén mutációja megtalálható a Holt-Oram szindrómás 

(MIM#142900) betegek 70 %-ban. Jellemző a radiális sugarat érintő 

végtagdefektus, valamint szívfejlődési rendellenesség, leggyakrabban ASD 

(atrialis septum defektus). Differenciál diagnózisában fontos az „ulnar-

mammary” szindróma (MIM#181450), ahol a végtagdefektus az ulnáris 

sugárban figyelhető meg, abnormális mellkas, fog és genitália fejlődéssel, 

míg a szív érintettsége ritka. Ez utóbbi szindrómát szintén a T-box családba 

tartozó TBX3 gén károsodása okozhatja. 

TBX4 mutáció vezethet hypoplasias patella szindrómához 

(MIM#147891). Fő tünet a patella hypoplasiája, míg a körmök nem 

érintettek, ellentétben a köröm-patella szindrómával (MIM#161200). 

 

 



 13 

4.4. Egyéb transzkripciós faktorok szerepe genetikai szindrómákban 

Változatos tünetekhez vezethetnek a GLI3 cinkujj fehérje génjének 

mutációi. A fenotípus magában foglal enyhébb (macrocephalia Greig 

szindrómában (MIM#175700)), vagy akár súlyosabb (imperforált anus, 

orofacialis dysmorphia, hypothalamicus hamartoma Pallister-Hall 

szindrómában (MIM#146510)) tüneteket is, amelyek polydactyliával 

kombinálódnak. 

Az LMX1B által kódolt “Limb Homeobox TF 1, Beta” fehérjének – a 

Wnt7a jelátviteli út közreműködésével – a végtag D→V tengelyének 

kialakításában van szerepe. Mutációja az úgynevezett köröm-patella 

szindrómához vezet, amelyre jellemző a végtag dorsalis képleteinek 

(körmök, patella) hypoplasiaja. A végtag eltérése alacsony termettel, 

halláscsökkenéssel, a szem eltéréseivel, illetve egyéb fejlődési 

rendellenességekkel társulhat.  

A Feingold szindróma hátterében nemrégiben fedezték fel a MYCN 

gén mutációját. A szindrómára a végtagfejlődési rendellenességen kívül 

jellemző lehet a microcephalia, esetenként a szellemi fejlődés elmaradása, 

nyelőcső szűkület és csigolyafejlődési rendellenesség.   

A fentiek összefoglalásaként könnyű megjósolni, hogy a transzkripciós 

faktorok vizsgálata az elkövetkező időben egyre nagyobb klinikai 

jelentőséget fog nyerni. Különösen fontos lehet vizsgálatuk összetett 

genetikai tünetegyüttesek, különböző veleszületett fejlődési 

rendellenességek (közülük is elsősorban a csontrendszert, végtagokat, 

szívet és a központi idegrendszert érintők) esetén. Mindez nemcsak a 

diagnosztikában és az erre alapozott genetikai tanácsadás során fog jelentős 

segítséget nyújtani, hanem minden bizonnyal fontos új adatokat fog hozni 

az embrionális fejlődés bonyolult folyamatainak jobb megértéséhez is. 
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1. táblázat: Transzkripciós faktorok és egyéb gének szerepe izolált 

végtagfejlődési rendellenességekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gén Izolált végtagfejlődési rendellenesség 

HOXD13 Synpolydactylia (3-4. kézujjak, 4-5. lábujjak), Brachydactylia D, E 

típus 

GLI3 Postaxialis polydactylia A1-es típus, 

Preaxialis polydactylia IV-es típus 

BMP-k Brachydactylia C típusa 

GDF5 Brachydactylia C és A2 típusa 

BMPR1B Brachydactylia A2 típus 

IHH Brachydactylia A1 típus 

ROR2 Brachydactylia B típus 

FBLN1 Synpolydactylia 2-es típus 

WNT7A Poly-, syn- és oligodactylia, fibularis aplasia/hypoplasiaval 

és a femur hajlottságával 

GJA1 Syndactylyia III-as típus 
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Gén Szindróma Végtafejlődési rendellenesség 

GLI3 Greig féle cephalo-

polysyndactylia 

Polydactylia 

Pallister-Hall szindr. Polydactylia 

HOXA13 Kéz-láb-genitália szindr. Rövid, proximális hüvelyk, 5. ujj 

clinodactyliája; széles, rövid öregujj… 

TBX3 „Ulnar-mammary” szindr. Ulnaris sugárt, illetve a 4-5. ujjsugarat érintő 

defektus 

TBX5 Holt-Oram szindr. Radialis sugarat, illetve a hüvelykujj sugarát 

érintő defektus 

LMX1B Köröm-patella szindr. Körmök hypoplasiája, patella hypoplasia, ill. 

hiány 

SALL1 Townes-Brocks szindr. Bifid / triphalangealis hüvelyk, preaxialis 

polydactylia 

SALL4 Okihiro szindr./„Duane 

radial ray” szindr. 

Radiális sugár, ill. hüvelykujj sugarának 

defektusa 

MYCN Feingold szindr. Brachydactylia, syndactylia 

p63 EEC szindr. Ectrodactylia 

Hay-Wells szindr. Minor végtag-anomáliák 

FGFR2 Apert szindr. Syndactylia („kanálkéz”), kéztőcsontok 

összenövése, radius-humerus synostosis 

BBS 1-12 Bardet-Biedl szindr. Polydactylia, brachydactylia 

NIPBL 

SMC1L1 

SMC3 

 

Cornelia de Lange szindr. 

 

Phocomelia, oligodactylia, clinodactylia 

ROR2 Robinow szindr.           

(AR forma) 

Mesomelia, széles hüvelyk- és öregujj, 

brachymesophalangia (V. ujj),                 

bifid terminális phalanxok 

 

     2. táblázat: Transzkripciós faktorok és egyéb gének szerepe végtagfejlődési 

rendellenességgel járó szindrómákban (a teljesség igénye nélkül) 
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I/3. Veleszületett és szerzett végtagfejlődési rendellenességek  

 

Veleszületett rendellenesség esetén mindig felmerül a kérdés, hogy 

öröklődő, genetikai elváltozásról, vagy szerzett, környezeti ártalomról van-

e szó. Primer rendellenességről beszélünk, ha a morfogenezis, azaz a 

genetikailag determinált fejlődési folyamat szenved zavart az embrionális 

életben. A fejlődést szabályozó gén(ek) mutációt szenvedhet(nek), így 

keletkezik a malformáció, amely a test egy részének (pld.: végtag) primer 

morfológiai defektusa; illetve a diszplázia, amely a sejtek szövetekbe 

szerveződésének károsodása során jön létre. A genetikai elváltozások 

rendszerint besorolhatók a következő három nagy csoport valamelyikébe: 

1. Monogénes elváltozások (mendeli öröklődésmenet) (1. és 2. táblázat) 

2. Kromoszómális rendellenességek (3. táblázat) 

3. Poligénes öröklődésű kórképek (multifaktoriális rendellenességek) (1).  

 

Kromoszóma 

eltérés 

Végtagfejlődési rendellenesség 

Down szindr.  

(21-es triszómia)  

Brachymesophalangia (5. ujj), clinodactylia, syndactylia 

Edwards szindr. 

(18-as triszómia) 

Brachymesophalangia, clinodactylia, syndactylia, különböző 

fokú radialis sugár defektus 

Patau szindr. 

(13-as triszómia) 

Polydactylia (ált. postaxialis), triphalangealis hüvelyk, 

syndactylia, radialis sugár defektus 

Turner szindr. 

(45,X0) 

Brachymetacarpia (4-es, 5-ös, 3-as ujj), Madelung deformitás, 

intercarpalis fúziók 

Cri-du-chat szindr. 

(5p deléció) 

Brachymetacarpia (5-ös, 4-es ujj), clinodactylia 

4q deléciós szindr. Ulnáris sugár defektusa, syndactylia, camptodactylia 

 

3. táblázat: Kromoszómális eltérések szerepe végtagfejlődési 

rendellenességekben (a teljesség igénye nélkül) 
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Az ujj- és végtagfejlődésre a genetikai tényezőkön kívül a külső, 

környezeti faktorok vannak a legnagyobb hatással. A normálisan elinduló 

fejlődést az embriógenezis későbbi szakaszában különböző külső tényezők 

károsíthatják, ide tartoznak a gyógyszerek (pld.: thalidomid, retinsav), 

kémiai anyagok, sugárzás, sérülés, infekció (pld.: varicella), vaszkuláris 

vagy metabolikus tényezők által kiváltott diszrupciós rendellenességek. 

Szerzett eltérések közé soroljuk továbbá a mechanikai ártalom 

következtében létrejövő deformitásokat (pld.: intrauterin kényszertartás, 

oligohydramnion, beidegzési- motilitási zavarok) (1).  

A genetikai és szerzett tényezők közti határvonal azonban nem mindig 

éles. Teratogén faktorok okozhatnak primer rendellenességet, 

malformációt, ha génszinten támadnak, és szekunder fejlődési zavart, 

deformációt vagy diszrupciót, amennyiben a normális morfogenezis 

későbbi szakaszában lépnek fel. Genetikai hajlam érzékenyíthet külső 

tényezőkre, környezeti faktorok súlyosbíthatnak öröklött állapotot. 

Példaként említeném, hogy az újabb feltételezések alapján a korábban 

külső, mechanikai tényezők közé sorolt amnionszalag okozta leszorítás 

hátterében is felmerül a genetikai fogékonyság szerepe. Ezekben az 

esetekben a köldökzsinór gyakran rövid, vagy károsodott szerkezetű, azaz 

eleve a testnyél károsodott, ami utalhat genetikai predispozicióra (3).   

Az ok meghatározása igen összetett feladat. Fontos szerepe van a 

részletes klinikai kivizsgálásnak, a rendellenesség minél pontosabb 

besorolásának. Hasonló esetek összegyűjtése, adatbankok létrehozása 

révén közelebb juthatunk a közös eredet feltárásához. A legújabb 

genetikai módszerek lehetővé teszik a kromoszómák szintjétől egészen a 

gének, bázispárok felbontási szintjéig terjedő vizsgálatokat. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A veleszületett végtagfejlődési rendellenességeket többnyire a születés 

után azonnal észlelik. Amennyiben az eltérés izolált, nem társul más, 

súlyosabb zavarral, az érintettség súlyosságától függően a gyermeket 

ortopédiai, illetve sebészeti osztályra utalják, ahol megfelelő korrekciós 

kezelésben, műtétben, illetve rehabilitációban részesül. A legtöbb szülőben 

felmerül azonban a kérdés: mi okozza az állapotot, társulhat-e egyéb, 

esetlegesen később jelentkező tünetekkel, valamint kell-e ismétlődési 

kockázattal számolni? A kérdésre csak a genetikai diagnózis pontos 

meghatározása után tudunk kielégítő választ adni. Az utóbbi években egyre 

több család kereste fel önként vagy beutalóval intézetünket, veleszületett 

végtagfejlődési rendellenességgel. Többen fiatal felnőttkorban, 

gyermekvállalás előtt szeretnének információt kapni az ismétlődési 

kockázatról, valamint a genetikai vizsgálati lehetőségekről.  

A tudomány mai állása alapján a végtagfejlődési rendellenességek 

genetikai háttere nagyrészt ismeretlen. Kromoszómális eredetű 

tünetegyüttesek (3. táblázat), monogénes szindrómák (2. táblázat) esetén a 

jellegzetes végtag eltérések a társuló tünetekkel egyetemben segíthetnek a 

klinikai diagnózis felállításában, esetleg genetikai vizsgálatok tervezésében. 

Izolált végtagfejlődési rendellenességek esetén a szóba jövő ismert gének 

száma kb. tízre tehető (1. táblázat), amelyek mutációi az esetek elenyésző 

hányadában mutathatók ki.  

Az érintett családok részéről tapasztalt fokozott érdeklődés, valamint a 

végtag fejlődésének és fejlődési rendellenességeinek megértését célzó 

tudományos érdeklődés vezetett minket ahhoz a célkitűzéshez, hogy 

elindítsunk egy átfogó genetikai vizsgálati protokollt, amely közelebb juttat 

minket a fejlődési rendellenességek hátterének megismeréséhez, és ezáltal a 
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diagnosztika és prognosztika fejlődésén át a megelőzés és a jövőben talán 

az érdemi kezelés megvalósításához.  

A kutatás kezdetekor a következő célokat tűztük ki: 

1. Vizsgálati anyag összeállítása, adatbázis szerkesztése 

Első lépésként létre kívántunk hozni egy nyilvántartási rendszert. A cél 

a végtagfejlődési rendellenességgel születettek adatait tartalmazó, könnyen 

kezelhető és gyarapítható, összefoglaló adatbázis volt, amely lehetővé teszi 

a hasonló esetek összehasonlítását, valamint a vizsgálatok nyomon 

követését.  

2. Klinikai kivizsgálási protokoll létrehozása 

A prospektív tanulmány lényeges elemét képezte, hogy célul tűztük ki 

egy olyan kivizsgálási protokoll meghatározását, amely követi a legújabb 

irodalmi ajánlásokat, támpontot jelent minden egyes eset kivizsgálásához, 

így lehetővé teszi a betegek azonos szempontok alapján történő értékelését 

és besorolását, segítséget nyújt a társuló tünetek felismeréséhez, s végső 

soron elegendő adatot nyújthat fenotípus-genotípus összehasonlító 

elemzésekhez.  

3. Besorolás, csoportosítás 

A fenotípus pontos meghatározásához, ezáltal a genetikai vizsgálat 

megtervezéséhez szükségesnek láttuk egy egységes besorolási rendszer 

kialakítását, amely a beteganyagot jól átláthatóvá, kezelhetővé teszi, ezáltal 

megkönnyítve számunkra a genetikai szempontból legérdekesebb betegek 

kiválasztását, valamint további vizsgálatok tervezését. 

4. Genetikai vizsgálati protokoll létrehozása 

Olyan genetikai vizsgálati protokoll kidolgozását tűztük ki célul, 

amely a legrövidebb úton, leghatékonyabban vezethet a háttér feltárásához. 

Ennek megvalósításához mind a hagyományos, klasszikus molekuláris és 

citogenetikai módszerek, mind a legújabb technológiák bevonását 

terveztük. Ennek kapcsán merült fel bennünk a gondolat egyes újabb 
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módszerek (pld. arrayCGH) hazai megtelepítését célzó tervek 

előkészítésére. 

5. Egyes gének (transzkripciós faktorok) kiemelt vizsgálata 

Célkitűzéseink közé tartozott, hogy a végtagfejlődésben szerepet játszó 

összetett génikus rendszerből kiemeljünk bizonyos géneket részletesebb 

elemzésre. Erre leginkább a transzkripciós faktor családok tagjait kódoló 

gének tűntek ígéretesnek. Az utóbbi években a tudomány fokozott 

figyelemmel fordult e gének felé, különösen összetett genetikai 

tünetegyüttesek, különböző veleszületett fejlődési rendellenességek 

(közülük is elsősorban a csontrendszert, végtagokat, szívet és a központi 

idegrendszert érintők) esetén. A végtagfejlődésben játszott kiemelt szerepe 

miatt választottuk ki végül e géncsaládot részletesebb elemzés céljából, 

mind izolált végtagfejlődési rendellenességek, mind összetett 

tünetegyüttesek esetén.  

6. Fenotípus-genotípus összefüggések vizsgálata 

Céljaink közé soroltuk végül mindezen vizsgálataink során nyert 

eredmények fenotípus-genotípus összefüggéseinek megfigyelését és 

leírását.  
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III. MÓDSZEREK 

 

III/1. Adatbázis, beteganyag kiválasztása 

 

2005-ben indítottuk el a magyarországi végtagfejlődési 

rendellenességgel születettek gyűjtését, klinikai, illetve genetikai 

vizsgálatát. Első körben intézetünkben, a PTE ÁOK Orvosi Genetikai és 

Gyermekfejlődéstani Intézetében (PTE OGI), az elmúlt 14 évben (1993-

2007) megfordult betegek közül választottuk ki azokat, ahol a végtag 

fejlődési rendellenessége a klinikai leírásban említésre került. A keresés a 

törzslapok, valamint az intézet Microsoft Excel alapú adatbázisa 

segítségével történt.  

2006-ban vettük fel a kapcsolatot az Országos Baleseti és Sürgősségi 

Intézet Kéz- és Mikrosebészeti Osztályával (OBSI KMO), amely intézet az 

országban előforduló, korrekciós műtétre szoruló öröklött és szerzett 

kézfejlődési rendellenességek jelentős hányadát látja el. Az elmúlt 4 év 

(2003-2007) során ellátott betegek közül az ambuláns kezelési lap alapján 

válogattuk ki a veleszületett eseteket további elemzésre.  

Az összegyűjtött információkat egy adatbázisban összegeztem, a 

következő szempontok alapján: 

- a legfontosabb azonosító adatok (név, születési dátum, nem) 

- a klinikai kép rövid leírása, besorolása (mely végtagok érintettek, 

számbeli, növekedésbeli, vagy alaki az eltérés, mely tengely mentén jött 

létre, kapcsolódik-e más tünetekhez) 

- rendelkezünk-e kitöltött kérdőívvel, röntgenképpel, fotóval 

- visszahívtuk / vizsgáltuk-e a beteget 

- vannak-e érintett családtagok 

- milyen genetikai vizsgálatot végeztünk el, illetve rendelkezünk-e 

DNS-sel az adott esetben.  
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Itt említeném meg, hogy enyhe fokú végtagfejlődési rendellenességek, 

minor anomáliák (például az 5. kézujj clinodactyliája, a 2-3-as lábujjak 

részleges syndactyliája, stb.) előfordulhatnak a normális populációban is, de 

gyakran fedezhetők fel különböző szindrómákban, akár monogénes 

megbetegedésekhez, akár kromoszómális rendellenességekhez kapcsoltan 

(pld.: Down szindróma, Turner szindróma, stb.). E minor végtagfejlődési 

rendellenességek szerepe nem elhanyagolható a klinikumban. Jelenlétük, 

egyéb tünetekkel egyetemben, nagymértékben segítheti a diagnózis 

felállítását, megfelelő vizsgálatok indikálását. Az egyszerűsítés végett, 

beteganyagunk összegyűjtése során, figyelmen kívül hagytuk ezeket az 

enyhébb, minor anomáliák közé sorolható végtageltéréseket, akár 

önmagukban, akár valamely jól ismert tünetegyüttes részeként jelentek 

meg.  

 

III/2. Klinikai kivizsgálás, kérdőív 

 

Az összegyűjtött, végtagfejlődési rendellenességgel születettek 

számára kidolgoztunk egy részletes kérdőívet, valamint egy kivizsgálási 

protokollt, amely magában foglalja a részletes klinikai vizsgálatot, szükség 

esetén társszakmák bevonásával. 

 

2.1. Kérdőív 

Első körben megalkottunk egy átfogó kérdőívet, amely kiterjedt a 

részletes terhességi, szülési anamnézisre, a kórtörténetre – mind a 

végtagfejlődési rendellenesség, mind egyéb tünetek tekintetében, valamint a 

családban előforduló hasonló, illetve eltérő fejlődési rendellenességekre (1. 

melléklet). A kérdőívet kipostáztuk azon családok részére, ahol a lakcím a 

rendelkezésünkre állt. Célunk olyan adatok gyűjtése volt, amelyek alapján 

könnyebben kiválaszthatók azok az esetek, amelyekben a szerzett tényezők 
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szerepe elhanyagolható, illetve családi halmozódás mutatkozik, így a 

genetikai vizsgálatok a legindokoltabbnak tűnnek. A kérdőív segítséget 

nyújtott továbbá a betegek klinikai tünetek alapján történő 

csoportosításában.  

 

2.2. Klinikai kivizsgálás kézfejlődési rendellenességekben 

Többségében a genetikai szempontból legérdekesebb betegek kerültek 

visszahívásra. Az esetek kiválasztása során a következő szempontokat 

vettük figyelembe: 

 Negatív terhességi, perinatális anamnézis 

 Családi halmozódás 

 Több végtag érintettsége 

 Egyéb tünetek jelenléte, összetett tünetegyüttesek 

 Irodalomban leírt, ismert génjelöltek lehetséges szerepe 

Továbbá kiemelten – bár nem kizárólagosan – foglalkoztam a 

postaxialis régiót érintő végtagfejlődési rendellenességekkel.  

A visszahívott betegek esetén első lépésként azt próbáltuk 

megállapítani, valóban felmerül-e öröklődő, genetikai háttér. A kérdőívhez 

hasonlóan, személyesen is feltettük a kérdéseket a terhességi, szülési 

anamnézissel, kórtörténettel és a családfával kapcsolatban. Előfordult, hogy 

az egyéb tünetek mellett a végtag eltérése háttérbe szorult, vagy felmerült a 

gyanú családi halmozódásra, ahol az érintett rokonnál az eltérés szabad 

szemmel nem, vagy alig volt látható. Ilyenkor antropometriai (hossz- és 

körfogat-mérések, arányszámítások), illetve radiológiai vizsgálatokat 

végeztünk a diagnózis pontosítása érdekében. Az antropometriai 

vizsgálatok és arányszámítások alapját az irodalomban közölt módszerek és 

referenciaértékek képezték (10). Szükség esetén a beteget tovább utaltuk 

különböző szakvizsgálatokra (ortopédia, neurológia, kardiológia, stb.), hisz 
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a végtagok fejlődési rendellenessége gyakran kapcsolódik egyéb szervek 

elváltozásaihoz.  

 

III/3. Besorolás, csoportosítás 

 

3.1. Besorolás 

A genetikai vizsgálatok tervezéséhez fontos a fejlődési rendellenesség 

minél pontosabb besorolása. Az egyes esetek elemzése során klinikai 

(morfológiai, topológiai), ill. fejlődéstani szempontokat is figyelembe 

vettünk. 

A táblázatba sorolást megelőzően – ahol lehetőségünk nyílott rá – 

mind a négy végtagot részletesen megvizsgáltuk. Megállapítottuk mely 

oldal érintett, illetve, hogy alsó és/vagy felső végtag(ok)ról van szó.  

Az elemzések során elsőként vizsgáltuk, hogy látható-e számbeli 

eltérés, többlet, esetleg hiány. Ez utóbbi hátterében állhat veleszületett 

diszrupciós típusú lefűződés vagy a fejlődés leállása is. Ujjrövidülés esetén 

megneveztük, hogy hiányoznak, vagy csak megrövidültek az ujjpercek 

(brachydactylia). Számbeli eltérés esetén megkülönböztettük, hogy az 

ujj(ak) hiányáról (oligodactylia), vagy többletéről (polydactylia) van szó, 

hisz ezen eltérések eltérő fejlődéstani folyamatok eredményei. Másrészről 

megjegyezném, hogy olyan látszólag egymástól messze álló 

rendellenességek rokoníthatók egymással, mint pl. a proximalis, hosszú 

csöves csontokra terjedő hiány (phocomelia) és a kéz csontjainak hiánya 

(acheiria), vagy a polydactylia és a tükörkéz, ami a kéz duplikációjára 

vezethető vissza.  Külön csoportba soroltuk a differenciálódás zavara 

következtében kialakuló rendellenességeket, ahol egymás mellé kerültek 

alakbeli eltérések, összenövések (syndactylia, synostosis), rendellenes 

ízületi állások (camptodactylia, clinodactylia) és kontraktúrák 

(arthrogryposis) (11).  
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További fontos támpontot jelentenek azok a topológiai információk, 

amelyek a végtagfejlődési rendellenességeknek a kialakulás tengelye 

alapján történő osztályozását szolgálják. Emiatt elkülönítettük a 

hossznövekedés során, a P → D tengelyben történt elmaradásokat 

(ujjpercek, ujjak, kézfej, kar hiánya / alulfejlettsége), illetve a V → D 

tengely mentén (köröm-patella szindróma) létrejött eltéréseket. Az egyes 

poly-, ill. oligodactyliák az A → P tengely mentén alakulhatnak ki, ezen 

belül megkülönböztettünk ulnaris (postaxialis, anterior), radialis (preaxialis, 

posterior), illetve középvonalbeli (centrális) defektusokat (pl.  

ectrodactylia-rákollókéz) (11).  

Fontos szempontot jelentett az is, hogy milyen szöveteket, szerveket 

érintett az elváltozás. Más-más genetikai faktorokra utal az a 

végtagfejlődési rendellenesség, ami a csontok defektusával jár (hiány, 

többlet, deformitás, összenövés), vagy amit ízületi deformitás, kontraktúra 

kísér. Syndactylia esetén elkülönítettük a csak lágyrészekre terjedő 

összenövést a csontokat is érintő esetektől. 

Vizsgáltuk továbbá egyéb szervek érintettségét, különös tekintettel a 

szív, a vese, valamint a központi idegrendszer defektusaira. Szükség esetén 

a beteget továbbutaltuk a megfelelő szakrendelésekre, ahol kiegészítő 

vizsgálatok történtek. Végtagfejlődési rendellenességek gyakran képezik 

részét mentális retardációval járó szindrómáknak is, ami időnként indokolta 

a részletesebb pszichológiai kivizsgálást.  

 

3.2. Csoportosítás 

A végtagfejlődési rendellenességek csoportosítására számos, az 

irodalomban leírt lehetőség adódott (12, 13, 14). A klinikai kép, radiológiai 

lelet, társuló tünetek, családi halmozódás mind fontos szempontot képezhet, 

ezért többek között ilyen irányú statisztikákat is készítettünk. A mi 

eseteinkben bizonyos információk korlátozottak voltak, nem minden beteg 
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esetében állt rendelkezésünkre például radiológiai vélemény, vagy részletes 

családfa. Ebből adódóan egy olyan osztályozási rendszert próbáltunk 

szerkeszteni, ami a klinikai tüneteken alapul, de tekintettel van a legújabb 

fejlődéstani ismeretekre, s alkalmas a genetikai háttér vizsgálatának 

tervezésére. Mindehhez a kézsebészetben világszerte elfogadott Swanson 

féle csoportosítási rendszert választottuk alapul. A kiválasztott osztályozási 

rendszer gyakorlati tesztelésére megpróbáltuk táblázatba sorolni 

valamennyi, általunk összegyűjtött végtagfejlődési rendellenességgel 

rendelkező páciens adatait. Tapasztalatainkat folyamatosan értékelve, 

elsősorban az egyszerűsítés és célhoz kötöttség érdekében, az egyes 

csoportokat és alcsoportokat folyamatosan formálva alakítottuk a rendszert, 

saját igényeinknek megfelelően. 

 

III/4. Genetikai vizsgálómódszerek 

 

A részletes klinikai kivizsgálás, besorolás után, egy válogatott 

beteganyagot érintve kerültek sorra a gondosan megtervezett genetikai 

vizsgálatok. Első lépésben, a legtöbb esetben citogenetikai vizsgálatot 

végeztünk. A G-sávos kromoszóma analízis alkalmasnak bizonyult 

nagyobb eltérések, kiegyensúlyozott, vagy kiegyensúlyozatlan 

átrendeződések kimutatására. Kiegyensúlyozott transzlokáció és 

fenotípusos eltérés együttes jelenléte esetén célszerű részletesebben 

megvizsgálni a töréspontot (FISH módszer, „flow sorting”), nincs-e kisebb 

kiegyensúlyozatlanság (deléció, duplikáció, stb.), nem érint-e a törés a 

fejlődés szempontjából fontos gént.   

Normális kariotípus esetén továbbléptünk a vizsgálatokban. Kisebb, a 

klasszikus citogenetikai módszerekkel nem látható deléciók, duplikációk 

kimutatására alkalmas technika az arrayCGH. Mivel intézetünkben, és 

legjobb tudomásunk szerint hazákban sincs lehetőség arrayCGH 
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alkalmazására a klinikai genetikában, így egyes, általunk indokoltnak talált 

esetben külföldi segítséget vettünk igénybe (Max Planck Intézet, Berlin, 

Németország). A módszer nagy jelentőséggel bír más technikákkal nem 

diagnosztizálható idiopathiás mentális retardációk, mikrodeléciós 

szindrómák, veleszületett, összetett fejlődési rendellenességek 

vizsgálatában. Mindezek alapján indokoltnak láttuk az arrayCGH hazai 

bevezetését célzó tervek előkészítését. Ennek keretében részt vettem egy 

továbbképző kurzuson, amely lehetőséget nyújtott számomra a módszer 

elméleti és gyakorlati hátterének megismerésére (15).  

A rutin citogenetikai vizsgálatok negatívitása esetén, arrayCGH 

mellett, további molekuláris genetikai módszereket is alkalmaztunk. A nagy 

felbontás mellett e módszerek használati lehetősége korlátozott, főként 

célzott vizsgálatok elvégzésére alkalmasak. Indokolt esetekben az irodalmi 

adatok alapján leggyanúsabb génjelöltek szekvenálását végeztük el. 

Előfordult olyan eset, ahol több érintett családtagról volt szó, így a 

szekvenálást STS marker analízis előzte meg, amellyel ellenőriztük, hogy 

az érintettek a gyanús génnek ugyanazt az allélját örökölték-e, és 

szekvenálást csak ebben az esetben végeztünk. A módszer szintén 

hatékonyan alkalmazható nagy beteganyag esetén, ahol az egymással 

rokoni kapcsolatban nem lévő betegek hasonló fenotípusos képpel 

rendelkeznek. Nagy család, sok érintett esetén lehetőség van az úgynevezett 

teljes genom kapcsolt öröklődés vizsgálatára, amelynek során a teljes 

genomra vonatkoztatva kapjuk meg azon régiókat, amelyből minden 

érintett családtag ugyanazt az allélt hordozza. A vizsgálatot ez ideig egy 

esetben tudtunk indikálni.  

Amennyiben ismeretlen génről, illetve mutációról van szó, kérdéses 

ennek pathogén szerepe. Az egészséges családtagok (vagy populáció) 

vizsgálata az adott elváltozásra, illetve a fehérjék, mRNS-ek funkcionális 

vizsgálata segíthet ennek eldöntésében.  
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4.1. Az alkalmazott genetikai vizsgálómódszerek leírása 

Az elvégzett citogenetikai, valamint molekuláris vizsgálatok a 

hagyományos módszerekkel, illetve azok alapján történtek, ezért ezen 

eljárások lényegét csak röviden ismertetem. 

G-sávos kromoszóma vizsgálat (16) 

A kromoszómák vizsgálata Giemsa festéssel alkalmas a teljes 

kromoszómát, vagy annak egy nagyobb szakaszát érintő elváltozás 

kimutatására. 

A vérminta sejtjeit 72 óráig tenyésztettük: médiumban (Chromosome 

Medium 1A, Gibco Co.), fitohemagglutininnal 37°C-on. Kolcemid 

hozzáadásával a sejteket metafázisban blokkoltuk, KCl-oldat (0.075M) 

hozzáadásával hypotonizáltuk majd centrifugáltuk. A szedimentum fixálása 

metanol-ecetsav 3:1 arányú keverékével történt. Centrifugálási lépéseket 

követően a fixált, lehűtött szedimentumot hideg lemezre cseppentettük. 

Giemsa festéshez a kicseppentett preparátumot tripszinoldatba mártottuk, 

ezt követően Giemsa oldatban 4-6 percig festettük.  

Metafázis FISH (fluoreszcens in situ hibridizáció) (16) 

A hagyományos G-sávos kromoszóma vizsgálatnál nagyobb 

felbontású, érzékenyebb módszer, hátránya azonban, hogy a vizsgálat csak 

konkrét gyanú esetén, a megfelelő próbával lehetséges, nem fedi le a teljes 

genetikai állományt. 

Előkezelésként a preparátumot 2xSSC-ben 37°C-on mostuk, 

pepszinnel fehérjementesítést végeztünk, majd fixálást követően felszálló 

alkoholsorban dehidráltuk (70%, 80%, 100% etanol). A denaturáció 70% 

formamid / 2xSSC oldatban történt 70°C-on, 5 percig. A hibridizáció során 

10μl próbát a tárgylemezre cseppentettünk, majd lefedés után 

(körberagasztva), 37°C-on, párakamrában 12 órát inkubáltuk. Mosásra 

2xSSC / 50% formamid oldatot használtunk, 43°C-on, 3x5 percig. A 

detektálás 50μl fluoreszceinnel jelölt anti-digoxigenint vagy avidint 
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rácseppentve, tárgylemezzel fedve, 30 perc 37°C-os inkubálás után történt. 

Háttérfestésként propidiumjodid / SSC 1:1000 oldatot használtunk (Pinkel 

és mtsai, 1986; Cremer és mtsai, 1990). A lemezeket fluoreszcens 

mikroszkópban értékeltük, az alkalmazott fluoreszcens festékeknek 

megfelelő filtereket használva.   

ArrayCGH 

Az arrayCGH a hagyományos citogenetikai módszereknél lényegesebb 

nagyobb felbontású, emellett a teljes genomot átfogó genetikai vizsgálat. 

Alapja a fluoreszcens in situ hibridizáció: a különböző színű „teszt” 

(betegből származó) és „referencia” (rendszerint normális) DNS keverékét 

hibridizáltatjuk a tárgylemezre rögzített, pontosan lokalizált genomiális 

szegmentekhez. A vizsgált DNS kisebb-nagyobb hiánya vagy többlete 

meghatározható a teszt és referencia DNS-hez tartozó különböző színű 

fluoreszcens intenzitás arányok hányadosával, amely arányban áll a 

kópiaszám különbséggel. A módszert először 1997-ben írták le, azóta a 

legszélesebb körben a BAC (Bacterial Artificial Chromosomes) - alapú 

platformok nyertek alkalmazást, kb. 1 Mb felbontási képességgel. A nagy 

felbontás mellett a módszer további előnye a gyorsasága, illetve megfelelő 

software birtokában a gyors, egyszerű kiértékelés. A módszerhez szükséges 

vizsgálati anyag kis mennyiségű DNS, amely vérből izolálható. A 

kezdetben főleg tumor-genetikában elterjedt módszer egyre szélesebb 

körben nyer jogosultságot a klinikai genetikában is (15).  

Munkánk során perifériás vérből nyert DNS-t használva, egy korábban 

leírt, teljes genomot fedő, 36 000 BAC klónt magában foglaló módszert 

alkalmaztunk (17). Összefoglalva: a pácienstől, valamint a kontrolltól 

származó mintát a standard protokolloknak megfelelően izoláltuk, 

tisztítottuk, random primerek felhasználásával, Cy3-dUTP, illetve Cy5-

dUTP-vel jelöltük, majd array-lemezre hibridizáltuk. A detektálás GenePix 

4100A scanner-rel történt, az elemzések során a GenePix Pro 5.0 programot 
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használtuk. A további analízisek és a vizualizálás a CGHPRO software 

alkalmazásával történtek (18). A duplikációk, illetve deléciók detektálása 

egy viszonylag szűk határtartományon belül történt (DNS többlet – 

fluoreszcencia intenzitás: log2 > 0,3; DNS hiány – fluoreszcencia intenzitás: 

log2 < -0,3).  

STS marker analízis 

A módszer alkalmas egy adott gén, génszakasz családon belüli 

öröklődésének vizsgálatára, valamint homozigóta-heterozigóta jelleg 

megállapítására. Az analízis során a vizsgált géntől <1,5Mb távolságra 

elhelyezkedő STS markereket használtunk (Human Genome Browser, 

2004). A markerek primereit radioaktívan, c-[33P]-dATP (Hartmann 

Analytic) és T4-DNS polinukleotid kináz (Fermentas) segítségével jelöltük, 

a gyártó protokollja szerint. A PCR-t 50ng DNS templát és Taq DNS 

polimeráz (New England Biolabs) felhasználásával végeztük el, standard 

körülmények között. Ezt követően a mintákat 5%-os poliakrilamid, 7M 

urea, 1xTBE gél-elektroforézissel szeparáltuk. A detektálás röntgenfilmmel 

történt, 24-48 órás előhívást követően. Egyes esetekben radioaktív jelölés 

helyett ezüstözést alkalmaztunk az STS markerek láthatóvá tételéhez (16).  

Szekvenálás 

A szekvenálás egy molekuláris genetikai vizsgálómódszer, amely 

alkalmas egy adott gén esetén a szekvencia, bázissorrend, illetve az abban 

fellépő változások, mutációk kimutatására. 

Minden esetben, ahol szekvenálást tartottunk indokoltnak, két 

irányban, az exon-régiókat lefedő primerek tervezése és beszerzése után 

végeztük el a vizsgálatot. Az amplifikáció PCR (polimeráz láncreakció) 

segítségével, Taq polimeráz (New England Biolab, Qiagen) 

felhasználásával történt. A kezdeti 5/15 perces, 95/98°C-os elődenaturációt 

egy 40 körből álló ciklus követte – 30 mp-es denaturáció 95/98°-on, 30 mp-

es kötődési időszak 54-60°C-on (primer-pártól függően), 30 mp extenzió 
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72°C-on; végezetül egy 5 perces, 72°C-os végső extenzió zárta a 

programot. A termékeket 2%-os agarose gélen szeparáltuk, 1%-os TBE gél-

elektroforézissel. A PCR termékeket direkt forward és reverse irányban 

analizáltuk, ABI 377 automata szekvenálóval, BigDye Terminator 

reagensek felhasználásával (Applied Biosystems).  

Teljes genom kapcsolt öröklődés vizsgálat / homozigóta térképezés 

Mind a teljes genomra vonatkozó kapcsolt öröklődés vizsgálat, mind a 

homozigóta térképezés lehetősége egy-egy esetben merült fel eddigi 

eseteink kapcsán. A technikai feltételek hiánya miatt mindkét eljárást a 

Berlini Egyetem Max Planck Intézetében végezték el számunkra, 

kollaboráció keretében. Ezekben a vizsgálatokban tevőlegesen nem vettem 

részt, indokoltnak tartom azonban, hogy röviden ismertessem az eljárások 

lényegét. 

A teljes genom kapcsolt öröklődés vizsgálattal nagyobb populációkban 

(pl. több generációs nagycsaládban) feltérképezhetjük azon génszakaszokat, 

amelyekből az egyes családtagok ugyanazt a kópiát örökölték. Fenotípus 

elemzéseket követően felmérhetők azon kromoszómális régiók, amelyek 

egy adott tünettel együtt szegregálódnak a családon belül, lényegesen 

beszűkítve a betegséggel esetlegesen kapcsolatban álló, vizsgálandó gének 

számát.  

A homozigóta térképezés vizsgálat során egy adott populáción belül 

kiszűrhetők azon egyedek, amelyek egy adott génszakasznak ugyanazon 

allélját, homozigóta formában hordozzák. Ezáltal, megfelelő esetszám 

esetén, alkalmas autoszomális recesszív módon öröklődő betegségek 

génjelöltjeinek feltérképezésére.  

Mindkét módszer alapja egy teljes genomot lefedő mikroszatellita 

marker vizsgálat, amelynek elemzését a modern chip technika, illetve 

számítógépes ismeretek teszik lehetővé. Érzékenysége függ a vizsgált 

esetek számától, valamint a markerek sűrűségétől.   
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IV. EREDMÉNYEK 

 

IV/1. Összegyűjtött beteganyag 

 

Összesítve 202 eset került be adatbázisunkba, ebből 117 forrása az 

OBSI KMO beteganyaga, 84-é pedig a PTE OGI adatbázisa volt.  

Az összegyűjtött esetek közül 34 beteget vizsgáltam személyesen is, 

további 32 esetben érkezett vissza a kitöltött, általunk szerkesztett kérdőív 

(1. melléklet). A maradék 136 eset mindegyikéhez korábbi zárójelentések, 

ambuláns lapok adtak információt. Összesen 126 esetben állt 

rendelkezésünkre a végtageltérésről készült röntgenfelvétel, illetve fotó.  

A 202 esetből 143-nál a végtagfejlődési rendellenesség izoláltan 

jelentkezett (illetve a korábbi zárójelentések nem említettek komolyabb, 

kapcsolódó eltérést). Ezekben az esetekben az eltérés leggyakrabban egy 

kezet, vagy lábat érintett, de előfordultak különböző kombinációk, 

beleértve a tetramelikus (mind a négy végtagot érintő) formát is.  

Előfordult, hogy a feltűnő végtag deformitás hívta fel a figyelmet 

egyéb vizsgálatok szükségességére. Egyes esetekben kiegészítő 

antropometriai (hossz- és körfogat-mérések, arányszámítások), illetve 

radiológiai vizsgálatok segítettek a diagnózis pontosításában, fényt derítve 

több végtag esetenként minimális eltérésére, illetve érintetlennek tűnő 

családtagok végtagelváltozására. Több betegnél diagnosztizáltunk a végtag 

eltérése mellett más szervrendszer(eke)t érintő elváltozást. Az OBSI KMO 

117 esetéből 12-ben (10%) volt ismert kapcsolódó rendellenesség, amíg ez 

az arány a PTE OGI betegei között 46/84 (55%) volt. Összesítve 58 

esetben (29%) társult a végtag eltérése egyéb, súlyosabb tünetekkel. 

Előfordult, hogy e tünetek összerakva ismert asszociációra, vagy 

tünetegyüttesre utaltak, ezáltal megkönnyítve a genetikai vizsgálatok 

tervezését. Az esetek kb. ¾-e, összesen 44 eset a kapcsolódó fejlődési 
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rendellenességek, diszmorphiás jelek alapján valamely ismert 

tünetegyüttesbe volt behelyezhető (4. táblázat).  

Későbbi munkánk során elsősorban ezekkel az összetett fejlődési 

rendellenességekkel, szindrómákkal, illetve a családi halmozódást mutató 

esetekkel foglalkoztunk kiemelten.  

 

Apert szindróma 1 

Acrofacialis dysostosis (Nager v. Treacher-Collins típus) 1 

Bardet-Biedl szindróma 2 

Beckwith-Wiedemann szindróma 1 

Cornelia-de-Lange szindróma 1 

EEC (ectrodactylia-ectodermal diszplázia-cleft lip / palate) szindróma 3 

Feingold szindróma 5 

FFU (femur-fibula-ulna) komplex 1 

Greig féle cephalopolysyndactylia 1 

Hermansky-Pudlak szindróma 1 

Holt-Oram szindróma 6 

Ito féle hypomelanosis 1 

Pallister Hall szindróma 1 

Proteus szindróma 2 

Robinow szindróma 1 

SRPD (short-rib-polydactylia) szindróma 9 

TAR (thrombocytopenia-absent radius) szindróma 3 

Kromoszómális rendellenesség 4 

 

   4. táblázat: Ismert tünetegyüttesek előfordulási aránya beteganyagunkban 

 

A betegekről szóló összesített adatokat egy adatbázisba vittem be, 

majd az összegyűjtött információkat összegeztem. Az érintettek különböző 

szempontok alapján történt csoportosítását a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében táblázatban foglaltam össze (5. táblázat). Az adatbázis a jövőben 
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bővíthető, segítséget nyújt a betegek pontos nyomon követésére, 

összehasonlítására, valamint a genetikai vizsgálat szempontjából érdekes 

esetek kiválasztására.  

 

Beteganyag  

forrása 

OBSI KMO 117 Nem szerinti 

megoszlás 

♂ 109  

PTE OGI 84 ♀ 93 

      

Információk  

forrása 

Személyes vizsgálat 34 

Családi  

anamnézis 

Pozitív (végtagfejlődési 

rendellenességre) 
43 

Kérdőív 32 Negatív 73 

Korábbi orvosi 

papírok 
136 

Közeli hozzátartozókra 

nézve negatív, további 

adatok nem ismertek 

86 

      

Egyéb  

tünetek 

Vannak 58 

Szindrómába sorolható 44 

Ismeretlen asszociáció / tünetegyüttes 14 

Nem ismertek 142 
 

   

Mely végtagok 

érintettek 

Bal felső 125 

Hány végtag 

érintett 

Négy 30 Három 5 

Jobb felső 132 2 felső 49 2 alsó 6 

Bal alsó 51 1 felső 83 1 alsó 9 

Jobb alsó 44 1 felső és 1 alsó 8 

 

       5. táblázat: Összefoglaló adatok, különböző csoportosítási szempontok alapján 
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IV/2. Besorolás, csoportosítási rendszer 

 

A genetikai vizsgálatok tervezéséhez igen fontos a fejlődési 

rendellenességek minél pontosabb besorolása, majd csoportosítása, amely a 

módszerekben leírt szempontok alapján történt. Különböző szakterületek 

más és más szempontból vizsgálják e komplex témakört. Az irodalomban 

számos példát és ajánlást találtunk erre vonatkozólag (12, 13, 14). Egyes 

csoportosítások alapja a klinikai, illetve radiológiai kép, mások a 

fejlődéstani ismeretek alapján osztályoznak, míg néhányan az öröklődés 

menetét, az ismert vagy ismeretlen oki tényezőket kutatják. Prospektív 

kutatómunkánk érdekében a végtagfejlődési rendellenességek genetikai 

hátterének feltárásához mi a különböző szempontok egyesített vizsgálatát 

tartottuk fontosnak. Célunk ugyanakkor e bonyolult és összetett rendszer 

leegyszerűsítése volt. Az elmúlt 30 év irodalmából a széles körben 

elfogadott és használt besorolási rendszereket figyelembe véve, alapos 

elemzést követően, egy Frantz és O’Rahilly által javasolt, Swanson által 

kidolgozott besorolási rendszert választottam alapul (13, 19), amelynek 

végleges változata Flatt módosításait figyelembe véve 1976-ban készült el 

(20, 21). E csoportosítás lehetővé tesz fejlődéstani megkülönböztetést, 

amellett, hogy klinikai, morfológia, ill. topológiai információt nyújt. 

Végeredményként a Swanson táblázat némi módosításával egy könnyen 

átlátható, a betegek osztályozására a mindennapi gyakorlatban alkalmas 

táblázatot nyertünk (6. táblázat). Az adatok könnyebb kezelhetősége, 

valamint a besorolási rendszer jobb átláthatósága végett különválasztottam 

a fejlődéstani, illetve topológiai besorolást, valamint létrehoztam – a 

teljesség igénye nélkül – egy új, a klinikai terminológiában segítséget 

nyújtó oszlopot (22).   
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Pathomechanizmus Topológia Klinikai terminológia 

 

I. Veleszületett 

lefűződés 

 

 

Transzverz defektus: 

- váll, kar 

- alkar 

- kéz 

- ujjak 

Longitudinális defektus: 

- radiális (preaxialis) 

- középső (centrális) 

- ulnáris (postaxiális) 

Amelia 

Hemimelia 

Phocomelia 

Acheiria 

Oligodactylia 

Ectrodactylia 

Brachydactylia 

Synbrachydactylia 

II. Fejlődés leállása 

III. Alulnövekedés 

- teljes végtag 

- teljes kéz 

- kéztő / kézközép 

- ujjak 

IV. Duplikáció 

- teljes végtag 

- humeralis szegment 

- radialis / ulnaris 

szegment 

- ujjak  

     preaxialis,          

     centrális,  

     postaxialis 

-    phalanxok 

Tükörkéz 

Polydactylia 

Synpolydactylia 

Triphalangealis hüvelyk 

V. Túlnövekedés 

- teljes végtag 

- teljes kéz 

- kéztő / kézközép 

- ujjak 

Hemihypertrophia 

Macrodactylia 

VI. Differenciálódás 

zavara 

Lágyrész érintettség: 

- disszeminált 

- váll 

- könyök / alkar 

- csukló / kéz 

Csontrendszer érintettség: 

- váll 

- könyök 

- alkar 

- csukló / kéz 

Arthrogryposis 

Camptodactylia  

„Thumb in palm” 

Syndactylia 

Synostosis  

Symphalangia 

Clinodactylia 

VII. Generalizált 

csontrendszeri 

eltérés 

Generalizált 

Achondroplasia 

Marfan szindróma … 

6. táblázat: A beteganyag klinikai-fejlődéstani alapon nyugvó 

csoportosítása (saját táblázat, Swanson nyomán) 
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IV/3. Genetikai vizsgálati protokoll 

 

Kidolgoztunk egy genetikai kivizsgálási protokollt, amely magában 

foglalta a klasszikus citogenetikai és molekuláris technika mellett a 

legújabb genetikai módszerek lehetőségét is (3. ábra). Összesen 35 esetben 

nyílt lehetőségünk valamilyen szintű genetikai vizsgálat elvégzésére. Egyes 

esetekben egyéni szempontokat, lehetőségeket is figyelembe véve egyedi 

vizsgálati tervet követtünk, időnként speciális vizsgálatokkal kiegészítve. 

Az eredményeket az esetismertetések kapcsán fejtem ki részletesebben.  

      

Cytogenetika negatív                   Molekuláris genetika

pozitív                                Candidate gének szekvenálása
(1 beteg, irodalmi adatok alapján)

kiegyensúlyozott      kiegyensúlyozatlan         STS marker analízis

- deléció (kis család, kevés érintett, biobankok!)

Töréspont- - duplikáció Teljes genom linkage

analízis - inverzó (nagy család, sok érintett)

- FISH - transzlokáció

Valóban kiegyensúlyozott?       ArrayCGH mutáció

Apró deléció, duplikáció…?      Apró deléció, duplikáció?     Ismert  Pathogén?

Töréspont génben?                                               Ismeretlen?

Nem érintett családtagok vizsgálata   Funkcionális vizsg.

Irodalmi adatok                       mRNS, fehérje funkc.

 

3. ábra: Genetikai kivizsgálás menete végtagfejlődési rendellenességek 

esetén (saját ábra) 
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IV/4. Kiválasztott esetek elemzése (esettanulmányok)  

 

A végtag fejlődésének és fejlődési rendellenességeinek genetikai 

háttere a mai napig a tudomány nagyrészt feltáratlan területei közé tartozik. 

Munkatervünket a humán genetikai kutatások azon vonulata szerint 

állítottuk össze, amely egyedi esetek részletes klinikai és genetikai 

elemzése nyomán kíván eljutni általánosítható megfogalmazásokhoz. Az 

eredményeket ezért kiválasztott esettanulmányok bemutatásán keresztül 

kívánom ismertetni.  

 

4.1. Izolált végtagfejlődési defektusok 

Izolált végtagfejlődési defektusok esetén mindössze tízre tehető azon 

gének száma, amelyek károsodása bizonyított különböző rendellenességek 

kialakulásában. Ismereteink hiányosságát jelzi, hogy 142 izolált esetünkből 

mindössze kb. 20-25 betegnél merült fel a 10 gén bármelyikének szerepe. 

Genetikai vizsgálatra előfordulásuk ritkaságából adódóan az érintettek 

elenyésző hányadánál volt lehetőségünk. A következőkben egy izolált, 

négy végtagi eltéréssel járó, családi halmozódást mutató esetünket emelném 

ki, amelynek érdekessége részben ritkaságából, részben a háttérben talált 

genetikai eltérésből adódik. 

 

 Izolált tetramelikus postaxialis oligodactylia (23) 

A végtagfejlődési rendellenességek több mint fele izoláltan, egyéb 

tünetek nélkül jelentkezik. A következőkben egy családot szeretnék 

bemutatni, ahol egy oligodactyliával járó állapot öröklődött autoszomális 

domináns módon az anyukától a kisfiára és kislányára (4. ábra). Az eset 

külön érdekessége ritkasága, az irodalomban mindössze egy hasonló esetet 

közöltek napjainkig (24). 
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4. ábra: Családfa 

 

Az említett állapot nem járt egyéb tünetekkel, izoláltan érintette mind a 

négy végtagot, tetramelikus formában. Mind a kezeken, mind a lábakon az 

ujjhiány (oligodactylia), illetve ujjrövidülés (brachydactylia) postaxialis 

formában jelentkezett, kizárólag az 5. sugarat érintve (5. ábra). A családban 

az első érintett a családfán a 2. generációban látható édesanya. Az 

elváltozást mind kisfiánál, mind kislányánál a születés után rögtön 

észlelték. Az édesanyánál a lábakon az 5. ujjak teljes hiánya, a kezeken 

pedig a kisujjak rövidsége volt észlelhető. Az elsőszülött fiúnál mind a 4 

végtagon az 5. ujjsugarak teljes hiányát, a kislánynál pedig, az édesanyához 

hasonlóan a lábakon teljes hiányt, a kezeken az ujjak alulfejlettségét láttuk. 

Mindkettőjük esetében a testi és szellemi fejlődés normális ütemben zajlott, 

egyéb fejlődési rendellenesség nem volt detektálható.  

 

        

5. ábra: A kisfiú (3 éves) kezéről készült fotó és röntgenfelvétel 
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Szindróma Kezek Lábak Egyéb Öröklődés 

„Ulnar-mammary” 

szindróma 

 

Ulnaris sugár defektus 

(hypoplasiás 5. ujj végperc 

– 3-5-ös ujjak és 

metacarpusok teljes hiánya). 

Postaxialis polydactylia 

előfordulhat. 

Nem érintettek. 

Mellek és mirigyeinek 

hypoplasiája, elhízás, 

hypogonadizmus, 

megkésett pubertás … 

AD 

Gén: TBX3 

Weyers 

oligodactylia 

Variábilis ulnaris / radialis 

sugár defektusok 

Fibularis sugár 

defektus, 

postaxialis 

polydactylia 

előfordulhat 

Vese, lép, vagy 

szívfejlődési 

rendellenesség 

AR 

Femur-fibula-ulna 

(FFU) szindróma 

Ulnaris hiány, kéz hiánya, 

oligodactylia (variábilis) 

Fibularis defektus, 

rövidült femur 
 

 

 

Bizonytalan 

 

 

Cornelia-de Lange 

szindróma 

Clinodactylia, oligodactylia, 

5. ujj hiánya, a kezek és 

alkar malformációja 

Kicsi lábak, 2-es 

és 3-as ujjak 

syndactyliája 

Növekedési zavar, 

mentális retardáció, 

jellegzetes arc, 

szívfejlődési 

rendellenesség 

AD vagy 

izolált 

Gén: NIPBL 

Postaxialis 

acrofacialis 

dysostosis 

5. ujjak hiánya, vagy 

hypoplasiája, gyakori felkar 

rendellenesség 

5. ujjak hiánya, 

vagy hypoplasiája 

Ajak- és 

szájpadhasadék, 

vesefejlődési 

rendellenesség 

AR 

Ulnar/fibular sugár 

defektus és 

brachydactylia 

Ulnar/fibular hypoplasia, 

brachydactylia, ulnaris 

sugár defektus 

Fibularis 

hypoplasia, 

brachydactylia 

ASD AD 

Tukel szindróma 
Postaxialis oligodactylia/ 

oligosyndactylia 
Nem érintett Ophthalmoplegia, 

blepharoptosis 

AR valószínű-

síthető 

21qter 

kapcsolat 

Ulnaris aplasia, láb 

ectrodactylia 

Variábilis, hypoplasiás 5. ujj 

– 2-5-ös ujjak teljes hiánya 
Ectrodactylia Nincs 

Bizonytalan 

(XR/AD) 

Klippel-Feil 

szindróma 

Hiányzó ulna / ulnáris sugár 

előfordulhat 
Nem érintett 

Cervicalis csigolya 

fúzió 

AR 

5q11.2 

kapcsolat 

Izolált tetramelikus 

postaxialis 

oligodactylia 

(esetünk és 

Wulfsberg 1993) 

5. ujjak hiánya vagy 

hypoplasiája 

5. ujjak teljes 

hiánya 
Semmi AD 

4q terminalis 

deléció szindróma 
Ulnaris sugár defektus 

Syndactylia, 

malpozició és 

variábilis láb, ill. 

lábujj 

deformitások 

Robin szekvencia, 

kicsi orr, előre álló 

nyílásokkal, 

epicanthus, 

szívfejlődési 

rendellenesség, 

fejlődésbeni 

elmaradás 

4q terminalis 

deléció, végtag 

érintettség 

4q33 régióval 

áll 

kapcsolatban 

Marles-Chudley 

szindróma 

Ulnaris (és radiális) sugár 

defektus 
Nem érintett 

Szívfejlődési 

rendellenesség 
AR 

 

7. táblázat: Postaxialis végtagdefektussal járó tünetegyüttesek 
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A citogenetikai vizsgálatok során kóros eltérést nem találtunk. 

Irodalmi adatok alapján gyűjtöttük össze az ismert postaxialis 

végtagredukciós defektussal járó tünetegyütteseket (7. táblázat).  

Az adatok alapján került előtérbe a TBX2, TBX3 transzkripciós 

faktorokat, illetve a 4q33 szakaszt érintő elváltozás, így a molekuláris 

genetikai vizsgálatokkal első körben e régiókat céloztuk meg. Mivel kis 

családról, kevés érintettről volt szó teljes genom kapcsolt öröklődés 

vizsgálatra nem adódott lehetőség, a szekvenálások elvégzése előtt azonban 

STS marker analízist végeztem, hogy megállapíthassuk az érintett 

családtagok azonos alléleket hordoznak-e az adott szakaszokat tekintve. A 

4q33 régió esetén a feltételezett mikrodeléciót kizárta az érintettek 

heterozigótasága. A TBX3 gén körüli STS markerekből a két gyermek 

különböző alléleket örökölt az édesanyától, míg a TBX2 esetén azonosakat 

(6. ábra).  

 

          

 

6. ábra: Az STS marker vizsgálat eredménye (1. fiú, 2. lány, 3. 

édesanya, 4. édesapa, 5. nagymama) 

  

TBX3     4q33     TBX2 

1. 2. 5. 4. 3. 
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Az összesített eredmények a 7. ábrán láthatóak. Az STS marker 

eredménye alapján a TBX2 gén szekvenálását végeztük el, negatív 

eredménnyel.  

D17S1604                     7 – 4                                          7 – 4              

D17S1154                     2 – 8                                          2 – 8 

D12S811                       3 – 1                                          3 – 3 

D12S369                       6 – 6                                          6 – 8 

D12S79                         1 – 1                                          1 – 8 

D4S2979                       2 – 5                                          2 – 5 

D4S1597                          ?                              1 – 2                             

D4S2426                       1 – 8                                          1 – 8 

D4S2992                       7 – 5                                          7 – 5 

D17S1604         7 – 5                                                              3 – 4                                                              

D17S1154         2 – 5                                                              6 – 8 

D12S811           2 – 3                                                              1 – 3 

D12S369           1 – 6                                                              6 – 8 

D12S79             4 – 1                                                              1 – 8 

D4S2979           2 – 1                                                              4 – 5 

D4S1597           1 – 8                                                              8 – 2  

D4S2426           1 – 2                                                              6 – 8 

D4S2992              ?                                          1 – 5 

D17S1604                                                        1 – 3 

D17S1154                                                        5 – 6 

D12S811                                                         5 – 1 

D12S369                                                         1 – 6 

D12S79                                                          1 – 1 

D4S2979                                                         4 – 4 

D4S1597                                                         8 – 8 

D4S2426                                                         3 – 6 

D4S2992                                                         7 – 5 

4q33

4q33

4q33

TBX3

TBX3

TBX3

TBX2

TBX2

TBX2

TBX2 szekvenálás:

normál eredmény

 

7. ábra: Az STS marker analízis összesített eredménye 

 

A citogenetikai és molekuláris vizsgálatok negatív eredménye után 

indikáltuk az arrayCGH analízist. A BAC DNS alapú módszerrel kb. 1 Mb 

felbontásban tudtuk végigtapogatni a teljes genetikai állományt, apró 

mennyiségi eltérések után kutatva. Az eljárás számos ismert CNV („Copy 

Number Variation”) mellett feltárt egy 7-es kromoszómát érintő apró 

duplikációt (7q36.3), amelyet ez idáig nem közöltek mint normális 

polimorfizmust (Database of Genomic Variants). A tény, hogy az eltérés 

mind a három érintettben fellelhető, és az adott régió két, a 

végtagfejlődésben fontos szerepet játszó gént is tartalmaz (LMBR1 – „limb 

region 1 homolog”, HLXB9 – „homeobox HB9”), valószínűsíti a 

duplikáció szerepét a végtageltérés kialakulásában. Az LMBR1 gén kb. 1 

Mb távolságra helyezkedik el az ujjak antero-posterior tengelyét, vagyis 
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radio-ulnaris sorrendjét meghatározó SHH (Sonic-Hedgehog) géntől. Az 

SHH gradiensnek az anterior mintázat kialakításában koncentráció-függő, 

míg a posterior régiók kialakításában időfüggő szerepe van (25). Irodalmi 

adatok alapján az LMBR1 gén intronja az SHH expresszió szabályozásában 

részt vevő nem kódoló szekvenciát tartalmaz („long range regulator of 

SHH”) (26). A génduplikációt verifikáló kvantitatív PCR (qPCR), valamint 

a gén(ek) esetleges pathogén szerepét igazoló további vizsgálatok 

folyamatban vannak, a részletes eredmények közlését tudományos 

folyóiratban ezt követően tervezzük.  
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4.2. Összetett tünetegyüttesek 

Összetett tünetegyüttesek esetén a kapcsolódó tünetek, dysmorphiás 

jelek lehetővé teszik a diagnózis pontosabb behatárolását, ezáltal 

lehetőséget adva genetikai vizsgálatok tervezésére. Kariotípus elemzéssel 

kromoszómális rendellenességeket, arrayCGH-el mikrodeléciós-

mikroduplikációs eltéréseket, automata szekvenálással monogénes 

szindrómákat diagnosztizáltunk komplex tüneteket hordozó betegeinknél.   

A családfa ismerete, az eltérés családi halmozódása alapján további 

speciális vizsgálatok (teljes genom kapcsolt öröklődés, homozigóta 

térképezés) válnak lehetségessé, izolált fejlődési rendellenességek vagy 

összetett tünetegyüttesek esetén egyaránt. A következőkben néhány 

végtagfejlődési rendellenességgel járó, összetett tüneteket mutató esetet 

mutatok be részletesebben.  

 

4q deléciós szindróma (27) 

A 4q deléciós szindróma egy ismert kromoszómális eltérés, az 

irodalomban több esetet leírtak már. A legjellemzőbb tünetek: 

 

• Ajak- / szájpadhasadék  

• Micrognathia 

• Epicanthus 

• Mongoloid szemrés 

• Kicsi orr, előreálló orrnyilások 

• Fejlődésbeni elmaradás 

• Szívfejlődési rendellenesség 

• Ulnaris sugárba eső végtagfejlődési rendellenesség (redukció) 

        ill. egyéb végtagot érintő anomáliák 

        (clinodactylia, egymást fedő ujjak, syndactylia, hypoplasia,    

         camptodactylia…). 
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A továbbiakban két eltérő méretű 4q delécióval járó esetet szeretnék 

bemutatni, a 4q deléciós szindrómának megfelelő, bár eltérő súlyosságú 

tünetekkel, illetve az ulnaris sugárba eső különböző fokú végtagfejlődési 

rendellenességgel.  

1. eset 

Első betegünket először 2 hetes korában vizsgáltuk. A gyermek 

egészséges szülők harmadik gyermekeként született, a családi anamnézis 

nem tartalmazott említésre méltó adatot. Zavartalan terhességet követően 

terminusra született, spontán hüvelyi úton, 3350 gramm súllyal, 52 cm-es 

hosszal, 33,5 cm-es fejkörfogattal. Az 1 és 5 perces Apgar értékek 9, illetve 

10 voltak. A szájpadhasadékot, valamint a 3-as és 4-es kézujjak mindkét 

oldali syndactyliáját a születés után azonnal észlelték. A fizikális vizsgálat 

során további diszmorphiás jeleket figyeltünk meg, mint micrognathia, 

hypertelorismus, rövid philtrum és látens pterygium colli. Az elvégzett 

echokardiográfiás vizsgálat szívfejlődési rendellenességet (ventrális 

szeptum defektus), a gerincről készült röntgen képen pedig sacralis 

deformitás ábrázolódott. A későbbiekben ankyloglossia miatt műtét történt, 

valamint a gyakori középfülgyulladások gromet behelyezését tették 

szükségessé. A jelenleg 3 éves kisfiú pszichomotoros fejlődése korának 

megfelelő, normális ütemben zajlik.  

A G-sávos kromoszóma vizsgálat során 46,XY,del(4)(q33→qter) 

karyiotípust észleltünk (8. ábra). Az elváltozás egy kb. 20-21 Mb nagyságú 

deléciónak felel meg, amely magában foglalja a 4q33 régiót is. A szülők a 

kromoszóma vizsgálatot nem kérték, így az elváltozás eredetéről nem 

tudunk biztosat mondani.   
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8. ábra: 4qter deléció – G sávos kromoszómavizsgálat 

 

A klinikai tünetek nagy része (szájpadhasadék, micrognathia, 

szívfejlődési, valamint végtagfejlődési rendellenesség) a 4q deléciós 

szindrómába beilleszthetők. Ankyloglossiát, sacralis gerincdeformitást, 

illetve gyakori fertőzéseket, középfülgyulladásokat legjobb tudomásunk 

szerint ez idáig nem írtak le 4q terminális delécióval járó esetekben. 

 

2. eset 

Második 4q delécióval járó esetünk, egy jelenleg 6 éves kislány, 

harmadik gyermekként született egészséges szülők nem vérrokon 

házasságból, császármetszéssel, 2200 gramm súllyal és 50 cm hosszal. A 

terhességi, szülési anamnézis ebben az esetben sem tartalmazott említésre 

méltó adatot. A kislány végtagfejlődési rendellenességét a születés után 

azonnal észlelték. A karjai hypoplasiásak voltak, mindkét oldalon hiányzott 

az ulna, valamint a bal oldalon a 3-as, 4-es, 5-ös, jobb oldalon az 1-es, 3-as, 
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4-es és 5-ös ujjak. Mind a két oldalon, a lábakon az 5. ujj clinodactyliája 

látszott, leírtak továbbá micrognathiát, kétoldali ptosist, alacsonyan ülő 

füleket és szájpadhasadékot. A fejlődés megkésve zajlott, 1 évesen kezdett 

kúszni, 2 évesen járni és 4 évesen beszélni. Gyakran szenved felső légúti 

fertőzésektől, tüdőgyulladástól, valamint középfülgyulladástól. 5 éves 

korában zajlott első epilesziás rohama. A 6 éves korban készült MR 

vizsgálat kóros agyi elváltozást nem mutatott.  

A családi anamnézis alapján a gyermek édesanyja gyermekkora óta 

epilepsziában szenved, valamint az egyik első fokú anyai unokatestvérnél 

ulnáris sugár deficienciát, illetve a jobb kézen az 1-es, 3-as, 4-es és 5-ös 

ujjak hiányát írták le. Mindezek alapján a közös családi eredet és az anyai 

ág érintettsége tűnt valószínűnek.  

Az első körben elvégzett G-sávos kromoszóma analízis a 4-es 

kromoszóma hosszú karjának redukcióját mutatta. ArrayCGH analízis 

igazolta az eredményt, pontosabban meghatározva a deléció lokalizációját 

(4q31.3-4qter), valamint a nagyméretű deléción kívül kimutatott egy kicsi 

20p13-pter duplikációt.  

Az eredmények verifikálása céljából FISH (fluoreszcens in situ 

hibridizáció) vizsgálat történt (9. ábra), amely szintén alátámasztotta a 4-es 

kromoszóma hosszú karjának hiányát. A vizsgálatok a szülőknél is 

megtörténtek, egy esetleges rejtett eltérés, átrendeződés kimutatása 

céljából, az eredmény azonban mindkét esetben negatív lett, így nem 

támasztotta alá a közös családi háttér lehetőségét.   
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del 4qter

 

9. ábra: 4qter deléció – FISH vizsgálat 

 

Betegünk, valamint a 4q terminális deléciós szindróma tünetei közti 

átfedés jelentős (8. táblázat), amely klinikailag is alátámasztja feltevésünket 

a diagnózisra vonatkozólag. A közös családi hátteret az eredmények alapján 

nem tartjuk valószínűnek. Epilepsziát ez idáig nem említettek 4q deléció 

esetén, és mivel ez a tünet az édesanyánál is jelen van gyermekkora óta, 

feltételezzük, hogy az állapot a 4q defektustól függetlenül öröklődött. Előző 

betegünkhöz hasonlóan, ebben az esetben is gyakran fordult elő 

középfülgyulladás, valamint felső légúti fertőzés, tüdőgyulladás (8. 

táblázat). 

Második esetünkben a 4-es kromoszóma hosszú kart érintő deléció 

nagyobb méretű volt, magában foglalta a 4q32-es régiót is, ezzel 

párhuzamosan súlyosabb klinikai tüneteket figyeltünk meg. Mindkét 

esetben megtalálható volt a szájpadhasadék, micrognathia, a különböző 

súlyosságú, ulnaris sugarat érintő végtagfejlődési rendellenesség, valamint 

a fertőzésekre, középfülgyulladásra való fokozott hajlam. Ez utóbbi, bár ez 
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idáig nem találtunk említést róla az irodalomban, úgy tűnik, részét képezi a 

4q deléciós szindrómához tartozó tünetkörnek.  

 

4qter deléciós szindróma jellemző tünetei 1. eset 2. eset 

Ajak- / szájpadhasadék + + 

Micrognathia + + 

Epicanthus - - 

Mongoloid szemrés - - 

Kicsi orr előre álló orrnyílások - - 

Fejlődésbeni elmaradás - + 

Szívfejlődési rendellenesség + - 

Végtagfejlődési rendellenesség (ulnáris) + + 

Egyéb tünetek   

Gyakori fertőzések (középfülgyulladás) + + 

Sacralis deformitás + - 

Ankyloglossia + - 

Epilepszia - + 

 

8. táblázat: 4q deléciós szindrómára jellemző, illetve korábban még 

nem leírt tünetek eseteinkben 

 

A legújabb irodalmi adatok alapján az ulnaris sugarat érintő 

végtagfejlődési rendellenesség 4q deléció esetén a 4q33 régióhoz köthető. 

Amennyiben ez a szakasz még a deléció részét képezi, a végtag tünetei jelen 

vannak, disztálisabb károsodás esetén azonban hiányoznak (28). Hogy a 

régióban esetleg melyik gén játszhat szerepet a végtag- elváltozásában, még 

nem ismert. Lehetséges kapcsolódó géneket keresve – az irodalmi adatok 

alapján – egyiket sem tudtuk a végtag fejlődéséhez kötni.  
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Feingold szindróma (29) 

A Feingold szindróma (MIM#164280) egy autoszomális domináns módon 

öröklődő elváltozás, amelynek a legfőbb jellemzői a microcephalia, 

végtagfejlődési rendellenesség, nyelőcső és nyombél szűkület, tanulási 

nehézség / mentális retardáció különböző kombinációi. A kéz és láb 

rendellenességei magában foglalhatják a hüvelykujj hypoplasiáját, a 2-es és 5-

ös ujjak clinodactyliáját, syndactyliát (legjellemzőbb a 2-3-as és 4-5-ös 

lábujjak között), valamint a megrövidült, vagy hiányzó középső ujjperceket 

(brachydactylia / brachymesophalangia). Szív-, vese-, esetleg 

csigolyafejlődési zavar színesítheti a kórképet a betegek egy kis részénél. A 

változatos klinikai kép következtében a Feingold szindrómát már sok más 

néven közölték („oculo-duodeno-esophagela-digital” szindróma, 

„microcephaly - mesobrachyphalangy - tracheoesophageal - fistula” 

szindróma). Az OMIM által önálló, külön entitásként kezelt „microcephalia - 

ujj abnormalitás - normális intelligencia” kórkép szintén sok hasonlóságot 

mutat Feingold szindrómával. 

A Feingold szindróma kritikus régióját 2003-ban a 2p23-2p24 

kromoszómális régióhoz kötötték, az érintett gént, a MYCN transzkripciós 

faktort pedig egy 2005-ös cikk tárta fel. A gén által kódolt fehérje az 

embrionális élet során fontos szerepet játszik a végtagbimbó, vese, 

bélrendszer, szív, valamint a neuroepithelium fejlődésében, ezáltal 

magyarázva a Feingold szindróma számos, ha nem az összes tünetét. 

 Jelen tanulmányban két, egymástól független Feingold szindrómás beteget 

mutatok be, egy izolált esetet, valamint egy családot, ahol a fiú gyermeknél a 

szindróma klasszikus tünetei, az anyánál és a nagymamánál pedig a 

„microcephalia - ujj abnormalitás - normális intelligencia” kórkép volt látható.  

1. eset 

Az első eset egy a vizsgálat idején 2 éves fiú gyermek. Harmadik 

gyermekként született egészséges szülők nem vérrokon házasságából, 
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terminusra, spontán hüvelyi úton, 3450 gramm súllyal, 50cm hosszal és 32cm-

es fejkörfogattal (<–2SD). A terhességi, szülési anamnézis negatív volt. A 

családi anamnézis nem tartalmazott említésre méltó adatot. 

Először 2 hónapos korában utalták genetikai tanácsadónkba minor 

anomáliák és megrövidült ujjak miatt. Microcephalia, laposabb homlok, 

epicanthus, antimongoloid szemrés volt látható. A kézen a 2. ujjon ulnaris, 

az 5. ujjon radialis irányú clinodactylia, valamint rövidebb ujjak; a lábon a 

2-3-as és a 4-5-ös ujjak syndactyliája volt megfigyelhető (10. ábra). A 14 

hónapos korban készült Brunet Lezine pszichomotoros teszt alapján az 

FQ=83,4 (normális tartomány) volt. 

 

10. ábra: Esetünk arcáról és végtagjairól készült fotók, valamint a 

gerincről, a jobb kézről és a jobb lábról készült röntgenfelvétel 

 



 52 

Egyéb tünetként leírták még sacralis behúzódását. A végtagok, illetve a 

gerinc ábrázolására röntgen vizsgálat történt. Mindkét kézen a 2-es és 5-ös 

ujjak középső perce alulfejlett, a lábujjakon pedig a középső percek teljes 

mértékben hiányoznak. A gerincről készült felvétel az L I. és L II., valamint 

diszkrét formában az L III. és L IV. csigolya rendellenességét mutatta (10. 

ábra).  

A végtagfejlődési rendellenesség és a microcephalia miatt merült fel a 

„microcephalia - ujj abnormalitás - normális intelligencia” kórkép, valamint a 

Feingold szindróma gyanúja. Bár a fejlődés az átlagoshoz képest kissé 

elmaradott volt, az intelligencia normális tartományban volt mérhető. A 

genetikai vizsgálatok elvégzése után derült fény a nyelőcső szűkületére, amely 

klinikailag szintén a Feingold szindróma diagnózisát támasztja alá. A 

szekvenálás eredménye genetikailag is igazolta a feltételezett diagnózist, 

kimutatva a MYCN gén 2-es exonjában jelenlévő 683delC mutációt.  

 

2. eset 

A második Feingold szindrómás esetünk egy a vizsgálat idején 4 éves 

fiúgyermek, első gyermek egészséges szülők nem vérrokon házasságából (11. 

ábra). A terhességet az anya nephropathiája komplikálta, 39. héten végződött, 

normális hüvelyi szüléssel. Az 1 és 5 perces Apgar értékek 4 és 8 voltak, a 

születési súly pedig 3300 gramm. A koponya UH subependymalis vérzést 

mutatott. 10 hónapos korában alakult ki epilepsziája, amit azóta 

gyógyszeresen kezelnek. A Vogt III/B típusú oesophagus atresiara a születés 

után nem sokkal derült fény, sebészi úton oldották meg. 

A fizikális vizsgálat során a magasság 98 cm (10-25pc), a súly 13,5 kg 

(5pc), a fejkörfogat pedig 46 cm (<–2SD) volt. A vizsgálat idején még nem 

tudott önállóan járni, az FQ érték 59 volt (Budapest-Binet). Microcephalia, 

scaphocephalia, epicanthus, antimongoloid szemrés, nagy fülek, nyitott száj és 

fogzárási rendellenesség voltak a legfeltűnőbb külső jelek. A végtag 
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legjellemzőbb eltéréseiként az 5. kézujjak clinodactyliáját, a kicsi distalis 

perceket, valamint a csukló, könyök, boka és térd kontraktúráját említeném. A 

röntgenfelvétel a kéz 1. ujjainak lövedék-alakú distalis percét, az 5. ujjak 

középső percének hypoplasiáját, valamint a lábakon az 5. ujj középső 

percének hiányát mutatta.  

 

 

11. ábra: A Feingold szindrómás fiú családfája 

 

 A kariotípus normális volt (46,XY). A jellegzetes tünetek felvetették a 

Feingold szindróma gyanúját, amit a szekvenálás eredménye igazolt. Az 

eltérés a MYCN gén 2-es exonját érintő ismert, pathogénnek tartott stop 

mutáció (Glu73X) (12. ábra). 

 

 

 

 

 

12. ábra: A MYCN gén szekvenálásának eredménye Feingold szindrómás 

betegünkben 

 

Glu73X 

Exon 2 
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A beteg édesanyja, valamint az anyai nagymama is megjelent a 

tanácsadáson (13. ábra). Mind a kettőjüknél megfigyeltük a microcephaliát 

(anya fejkörfogata: 49,5cm (<–2SD), nagymama fejkörfogata: 52cm       

(<–2SD)), valamint a jellegzetes végtageltérést. Mind a kettőjüknél az ujjak 

rövidültek, a kézen az 5. ujjak clinodactyliásak voltak, a lábakon pedig a 2-

3-as és a 4-5-ös lábujjak syndactyliája volt látható (13. ábra). Az édesanya 

anamnéziséből kiderült egy korábbi terhességből származó spontán 

abortusz, valamint krónikus nephritis szindrómája, veseelégtelensége és 

magas vérnyomása. Mind az anya (IQ=97), mind a nagymama IQ-ja 

megfelel az átlagosnak. Mindkettőjük klinikai tünete teljes mértékben 

megfelel a Feingold szindrómától külön, önálló kórképként kezelt 

„microcephalia - ujj abnormalitás - normális intelligencia” 

tünetegyüttesnek. A fiú igazolt MYCN mutációja után az anyánál és 

nagymamánál elvégzett szekvenálás megtalálta a Feingold szindrómát 

igazoló eltérést (Glu73X).  

 

        

13. ábra: A család három generációja, a fiú, az anya és a nagymama 
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Feingold első, 1975-ben megjelent leírása óta számos családot 

mutattak be ugyanolyan, vagy hasonló tünetekkel. A klinikai kép rendkívül 

széles spektrumban változhat, akár ugyanazon mutáció esetén, ugyanazon a 

családon belül is. A mi esetünk is rávilágít a MYCN mutáció változatos 

klinikai expresszivitására, bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy a 

„microcephalia - ujj abnormalitás - normális intelligencia” kórkép a 

Feingold szindróma egy enyhe variánsának tekinthető. 

 

Rövid borda – polydactylia szindróma (SRPD) 

A SRPD szindróma (MIM%263530, 263520, 263510, 269860) 

autoszomális recesszív módon öröklődő, ritka, letális kórkép. A háttérben 

álló genetikai elváltozás a mai napig ismeretlen. A változatos tünetek 

alapján 4 alcsoportot tudunk megkülönböztetni. A legjellemzőbb tünetek 

közé tartoznak a rövid végtagok, polydactylia, valamint a rövid bordák 

következtében dysplasiás mellkas. A képet a fő szervrendszereket érintő, 

különböző súlyosságú károsodás komplikálhatja. Az alcsoportok közti 

megkülönböztetés alapját a radiológiai eltérések képezik, amelyeket 

leszámítva a tünetek nagyfokú átfedést mutatnak (9. táblázat).  

 

SRPD szindróma alcsoportjai 
Az elkülönítés alapjául szolgáló 

radiológiai tünetek 

Saldino-Noonan (SRPD I) Torpedó alakú hosszú csöves csontok 

Majewsky (SRPD II) Ovális, a fibulánál rövidebb tíbia 

Verma-Naumoff (SRPD III) Banán-héj alakú hosszú csöves csontok 

Beemer-Langer (SRPD IV) 
Hasonló SRPD II-hoz, de a tíbia kevésbé 

rövid, és alaktalan 

 

9. táblázat: A SRPD szindróma felosztása a radiológiai eltérés alapján 

(30) 
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A heterogenitás magyarázható különböző gének szerepével, vagy akár 

egy gén mutációjának variábilis expressziójával. Mindezek alapján az egyes 

csoportok között nem húzható éles határvonal (30).  

A következőkben a SRPD IV-es, Beemer-Langer altípusába sorolható 

eseteket szeretnék bemutatni. Az elmúlt 8 év során a PTE Gyermekklinika 

Perinatális Intenzív Centrumában, illetve a Szülészeti Klinika 

Neonatológiai Osztályán 7 családból 9 csecsemő került ellátásra az említett 

kórképpel. Minden esetben megtalálhatóak voltak a szindróma legfőbb 

jellemzői, a hypoplasiás mellkas, rövid végtagok, polydactylia, valamint a 

jellegzetes radiológiai eltérés, amely a SRPD szindróma IV-es típusára utalt 

(14. ábra). A kapcsolódó egyéb tünetek jelentős heterogenitást mutattak az 

egyes esetekben. Minden eset korai (1,5 hónapon belüli) halállal végződött. 

 

14. ábra: SRPD-s betegeink végtagjairól készült fotók, illetve 

mellkasröntgen-felvételek (30) 
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Az érintettek származását tekintve meglepőek az adatok. 

Mindannyijuk egy kb. 50-60 000-es lélekszámú dél-dunántúli roma 

populáció tagjai voltak. Bár a családok között rokonsági kapcsolatot nem 

tudtunk kideríteni, e népcsoporton belül ismert az egymással történő 

házasodás szokása. Az elmúlt évszázadokban a romák ki- és bevándorlása 

az említett régióból az összpopulációhoz viszonyítva elenyészőnek 

tekinthető. Mindezen adatok alapján merült fel bennünk a feltételezés egy 

úgynevezett „founder”, alapító mutáció múltbeli létrejöttéről, amely az idők 

során generációról generációra adódva terjedt szét e viszonylag kicsi és 

izolált népcsoportban (30).  

Citogenetikai vizsgálat 6 esetben történt, negatív eredménnyel.  

DNS minta 4 betegtől áll rendelkezésünkre, 2 esetben a szülőktől is. E 

minták képezték az alapot az úgynevezett „homozigótaság térképező” 

vizsgálatra. Az eljárás alapja a szülők közti vérrokonság feltételezése; egy 

több generációval ezelőtti közös ős létezése, akiben az alapító eltérés 

létrejöhetett. Ebből adódhat, hogy a mutációra nézve a szülők heterozigóta 

hordozók, gyermekeik pedig 25% eséllyel homozigóta érintettek lehetnek.  

A térképezés célja a kórképért felelős közös, „ősi” allél feltérképezése 

volt. Ennek megvalósításához egy 50Kb felbontást adó, SNP alapú (~16 

000 SNP) Affymetrix chip volt szükséges, amely a teljes genomot 

feltérképezve alkalmas azon régiók kiszűrésére, amelyre mind a 4 érintett 

homozigótaságot mutat, azonos haplotípus mellett. A legerősebb találat a 

14-es kromoszóma kb. 4Mb nagyságú régiójához kapcsolódott. A 

szakaszon belül, a Human Genome Browser adatai alapján, 40 ismert gén 

található (15. ábra). 
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Genes in chr 14 

region 

  C14orf37 

  UBA52P3 

  ACTR10 

  PSMA3 

  HMGB1P 

  ARID4A 

  UNQ9438 

  TIMM9 

  KIAA0586 

  HSBP1P1 

  HNRPCP 

  DACT1 
  LOC387991 

  LOC440181 

  LOC390482 

  PPIAP5 

  DAAM1 
  GPR135 

  C14orf149 

  C14orf100 

  RTN1 

  FLJ46156 

  C14orf135 

  DHRS7 

  PSMA3P 

  PPM1A 

  RBM8B 

  C14orf39 

  LOC390483 

  SIX6 
  SIX1 

  SIX4 

  MNAT1 
  MAD2L1P 

  SRMP2 

  LOC653695 

  TRMT5 

  SLC38A6 

  TMEM30B 

  PRKCH 

 

 

15. ábra: Azonos haplotípust mutató homozigóta allélek a 14-es 

kromoszómán (Chr 14 bp: 57388256 – 61051517) és a régióban található 

gének listája (forrás: Berlini Egyetem Max Planck Intézet) 

 

C14

rs1956691        SNP_A-1682896       

14:053.13047021         56308544

rs3783759        SNP_A-1750979       

14:055.35954446         59971805

rs10483738       SNP_A-1719853       

14:055.35861329         59971397 

UNASSIGNED       SNP_A-1735198       

14:053.20003302         56380314 
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A találat verifikálását STS marker analízissel végeztem. 13 próba 

alkalmazásával próbáltam a régiót pontosítani arra a szakaszra, amelyre 

mind a 4 érintett homozigóta. Ugyanezen markerekkel vizsgáltam továbbá 

2 beteg szüleinek a mintáját. A 13 markerből 5 bizonyult homozigótának 

minden betegünknél, a gélen azonos hosszúságú allélokat mutatva (10. 

táblázat). A markerek kromoszómán való elhelyezkedése (Chr 14 bp: 

56222543 – 61770134) teljes átfedést mutat a „mapping” vizsgálat 

eredményével.  

 

 D14S980 D14S274 D14S1038 D14S994 D14S1429 D14S592 D14S997 

 

1. beteg 

 

Hetero-

zigóta 
Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

2. beteg 

 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

 

3. beteg 

 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

3. beteg  

édesapja 

Hetero-

zigóta 
Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

3. beteg 

édesanyja 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

4. beteg 
Hetero-

zigóta 
Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

4. beteg 

édesapja 

Hetero-

zigóta 
Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

4. beteg 

édesanyja 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

Hetero-

zigóta 
Homo-

zigóta 

Hetero-

zigóta 

 

10. táblázat: Az STS marker vizsgálat eredménye (saját ábra, zöld: 

mind a 4 érintett homozigóta; sötétzöld: a szülők ugyanerre a markerre 

nézve heterozigóták) 

 

A továbbiakban irodalmi adatok alapján próbáltuk kiválasztani, az 

adott szakaszon található gének közül azokat, amelyek akár közvetlen, akár 

közvetett úton a végtag fejlődésében szerepet játszhatnak. Ezek közé 
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tartoznak (a teljesség igénye nélkül) a DACT1, DAAM1, SIX, valamint 

MNAT1 gének. 

A Dapper (DACT1, β-catenin antagonista), illetve DAAM1 molekula 

a Dishevelled fehérjével interakcióban kulcsszerepet játszik a Wnt 

jelátviteli útvonalban, amelynek szerepe ismert a végtagfejlődésben (31).  

A SIX transzkripciós faktorok az EYA és PAX fehérjékkel hálózatot 

alkotva vesznek részt az organogenesisben. Hatásuk a végtag fejlődésére 

bár ez idáig nem ismert, de nem kizárható (32).  

Az MNAT1 gén egy DNS-repair fehérjét kódol. Szerepe felmerült a 

szintén autoszomális recesszíven öröklődő Seckel szindróma 3-as 

típusában. Az összetett tünetegyüttes részét képezi a 11 pár borda, valamint 

a végtagok fejlődési rendellenessége (33).  

Természetesen az itt megemlített gének mellett a régióban jelenlévő 

egyéb gének szerepe sem zárhatók ki teljes mértékben. A további 

génvizsgálatok, a génjelöltek szekvenálása, illetve a funkcionális 

vizsgálatok folyamatban vannak, a project tudományos folyóiratban való 

közlését megbízható, pontos eredmények birtokában tervezzük. 

 

Brachydactylia E, ulnaris-fibularis sugár defektus 

A brachydactylia E típusára az ulnaris sugárba eső metacarpusok (IV-

es), valamint phalanxok rövidültsége jellemző. Az állapot kapcsolódása 

alacsony termettel, kerek arccal, esetleg hypoplasiás arcközéppel az esetek 

viszonylag nagy hányadában megfigyelhető (MIM#113300).  

A következőkben egy családot szeretnék bemutatni, ahol a 

brachydactylia E típusa, illetve különböző súlyosságú ulnaris / fibularis 

sugár defektus autoszomális domináns öröklődésmenetet mutatva jelenik 

meg generációról generációra, vizsgálatunk alapján már legalább 4 

nemzedéket érintve (16. ábra). A klinikai képet az elsőként vizsgált, 
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jelenleg 7 éves kislányban szívfejlődési rendellenesség komplikálta. 

Alacsony termet (<5pc) az esetek kb. felében volt megfigyelhető (34).   

Az említett proband (IV/2) egészséges szülők nem vérrokon 

házasságából született, egyedüli gyermekként. Zavartalan terhességet 

követően, terminusra jött a világra, spontán hüvelyi úton, 2700 g súllyal. 

Születés után azonnal észlelték kétoldali dongalábát. A jobb alsó végtag 1,5 

cm-rel rövidebb volt, mindkét oldalon a 2-3-as lábujjak részleges 

syndactyliáját írták le. A felső végtagok közül szintén jobb oldalon az ulna 

hypoplasiáját, hajlott radiust, illetve az ulnaris sugarat érintő (4-es és 5-ös 

ujjak) oligodactyliát észleltek (17. ábra). A röntgen vizsgálat megerősítette 

a látottakat, a jobb kéz ulnaris sugárba eső defektusán kívül a jobb oldali 

femur 2 cm-es, a tíbia 1 cm-es rövidülését, valamint a fibula hypoplasiáját 

véleményezték.  

DNS DNS

DNS DNS

DNS

DNS DNS DNSDNS

DNS DNS

DNS

DNS DNS

DNS

III/6 III/7

IV/2IV/1

III/2 III/3 III/8

II/7 II/8II/6II/5II/4II/3II/2

I/3I/2

II/1

I/1

Oligodactylia, ulnar sugár defektus, ASD

Brachydactylia, ulnar sugár defektus, 

alacsony termet

Brachydactylia, fibular sugár defektus

Alacsony termet

Brachydactylia, alacsony termet

Brachydactylia

III/4
DNS

III/5
DNS

III/1 III/9

 

16. ábra: Családfa, a variábilis tünetek jelölésével; DNS a jelzett 

esetekben állt rendelkezésünkre 
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17. ábra: A kislány (IV/2), valamint édesanyja (III/3) kezéről készült fotó 

 

Echokardiográfiás vizsgálat ASD (pitvari szeptum defektus) II-es 

típusát tárta fel, amely a későbbiekben spontán záródott. A koponya, illetve 

hasi ultrahang kóros eltérést nem mutatott.  

A kislány arca édesanyjáéhoz hasonlóan kerek, enyhe középvonali 

hypoplasiával. A születés után észlelt, kb. 2 cm-es homloki, illetve 

tarkótájéki haemangioma a kor előrehaladtával elhalványult. A későbbi 

vizsgálatok során ismételten történt súly-, hossz- és fejkörfogatmérések a 

normális tartományba eső értékeket mutattak. A dongaláb sebészi ellátása 1 

éves kor előtt sikeresen megtörtént. A jelenleg 7 éves kislány normális 

általános iskolába jár, pszichomotoros fejlődése korának megfelelő.  

A családfa felvétele, illetve a szülők vizsgálata során derült fény a 

végtagot érintő fejlődési rendellenesség anyai ágon történő halmozódásra. 

Az első ismert érintett az anyai dédnagymama volt. A defektus eloszlása a 

családon belül autoszomális domináns öröklődésre utalt.  

Az édesanya (III/3) arányosan alacsony termetű (153 cm < 5pc), 

egészségesnek tűnő nő, kerek arccal és jelzetten hypoplasiás arcközéppel. 

Jobb kezén a 4. ujj E típusú brachydactyliáját észleltük, amelynek 

hátterében a röntgen vizsgálat a IV-es metacarpus megrövidülését írta le 

(17. ábra). A részletes vizsgálatok sem tártak fel más, kapcsolódó eltérést.  
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A család többi tagjánál látható végtag eltéréseket, valamint kapcsolódó 

tüneteket a 11. táblázatban foglaltam össze. 

 

Érintett családtag Tünetek 

III/1 (Édesanya öccse) Brachydactylia E, IV. metacarpus rövidült (b.o.) 

II/3  (Anyai nagypapa) Fibula hypoplasiája, 4-es és 5-ös lábujjak 

brachydactyliája (j.o.) 

II/4  (Nagypapa bátyja) Alacsony termet (végtagdefektus nem igazolt) 

II/5  (Nagypapa húga) Brachydactylia E, IV. metacarpus rövidült (b.o.), 

alacsony termet 

I/2   (Dédnagymama) Brachydactylia, alacsony termet 

 

11. táblázat: Az érintett családtagok tünetei  

 

Az elvégzett G-sávos kromoszóma analízis sem a proband, sem 

édesanyja esetében nem mutatott kóros eltérést.  

A családfa és a tünetek alapján egy autoszomális domináns öröklődésű 

monogénes eltérést feltételeztünk, teljes penetranciával és variábilis 

expresszivitással. Intézetünkben korábban mikroszatellita marker alapú 

„linkage” vizsgálatok történtek TBX3, illetve TBX5 gének irányába (34). A 

12-es kromoszóma hosszú karján kódolt molekulák szerepe „ulnar 

mammary” szindrómában, illetve Holt-Oram szindrómában ismert (7. 

táblázat). Az ulnaris sugarat érintő, hiánnyal járó végtagfejlődési 

rendellenesség az előzőre, míg a kapcsolódó szívfejlődési rendellenesség 

(főként radialis sugár defektussal) az utóbbira jellemző. A 9 markerrel 

(D12S78, D12S353, D12S84, D12S86, D12S369, D12S354, D12S811, 

D12S79, D12S129) történt vizsgálat alapján az érintett családtagok a 

TBX3-at, illetve TBX5-öt tartalmazó régióból különböző allélokat 

hordoznak, így e gének, valamint a tünetek közti kapcsolat kizárható.  



 64 

Tanulmányunk kapcsán a családot ismételten behívtuk, klinikai 

kivizsgálási protokollunk alapján a család összes tagját részletesen 

megvizsgáltam, valamint DNS izolálás történt olyan családtagok esetén, 

ahonnan korábban nem származott genetikai anyag. Ennek következtében 

összesen 17 családtagtól, köztük 5 érintettől állt rendelkezésünkre DNS, 

ami lehetővé tette a teljes genom kapcsolt öröklődés vizsgálatot (8 meiozis 

vizsgálatával). Az eljárás alapja a teljes genom nagyfelbontású 

feltérképezése során olyan régiók keresése, amelyek a klinikai tünetekkel 

együtt ko-szegregálódnak a családban. Az analízis elvégzése a berlini Max 

Planck Intézetben történik. Amennyiben a jövőben elkészülő eredmények 

elég szoros kapcsolatot feltételeznek egy adott szakasz és az öröklődő 

elváltozás között, a régióhoz kapcsolódó génjelöltek szekvenálásával 

juthatunk közelebb a genetikai háttér feltárásához.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

V. MEGBESZÉLÉS 

 

A végtagfejlődési rendellenességek, az érintettség súlyossági fokától 

függően, az egyénnek, a családnak, de a társadalomnak is nagy terhet 

jelenthetnek. Az esetek többségében a háttérben álló oki tényező 

ismeretlen. Pontos diagnózis nélkül, bár tüneti kezelés rendszerint 

lehetséges, a prognózis, ismétlődési kockázat, ill. megelőzési lehetőségek 

megítélése nehéz, sok esetben lehetetlen feladat. A technika és a 

tudományos módszerek rohamos fejlődése lehetőséget nyújt számunkra, 

hogy a fejlődés molekuláris szinten történő pontosabb megértése új 

felismerésekhez vezessen a rendellenesség kialakulásának 

mechanizmusáról, s ezen keresztül egyre több veleszületett rendellenesség 

esetében nyíljon lehetőség a pontos genetikai diagnózis megállapítására, 

valamint az ismeretek gyakorlati alkalmazására.  

Mindezeket figyelembe véve határoztuk el 2005-ben egy prospektív 

tanulmány megszervezését, amelyet a következő fő irányelvekre kívántunk 

alapozni: 

1. Legyen egy olyan rendszer, amely alkalmas a végtagfejlődési 

rendellenességgel születettek gyűjtésére és adatbázisba rendezésére. 2. 

Ez a rendszer adjon lehetőséget csoportosításra, az érintettek klinikai 

tüneteken nyugvó besorolására, olyan módon, hogy ez segítse a további 

vizsgálatok megtervezését. 3. Legyen egy olyan szempontrendszer, amely 

szerint a kiemelt esetek részletesebb genetikai elemzésre kerülhetnek, s 

végül 4. a tanulmány próbáljon az egyedi esetelemzésekből általánosítható 

következtetésekhez eljutni.   
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V/1. A beteganyag elemzése, figyelemfelkeltő közlemények szerepe 

 Annak ellenére, hogy intézetünkben (PTE OGI) háromszor olyan 

hosszú időre visszanyúlóan kerestünk eseteket, mint az OBSI KMO esetén, 

az összegyűlt betegek száma így is elmaradt a sebészeti intézet mögött, 

vagyis az így született gyermekek jelentős része nem kerül genetikus elé. 

Ennek nyilvánvaló oka, hogy a végtagfejlődési rendellenességgel született 

gyermekeket, főként izolált eltérés esetén, az érintettség súlyosságától 

függően sebészeti, illetve ortopédiai osztályra utalják. Genetikai vizsgálatra 

általában csak összetett tünetegyüttesek esetén kerül sor, ahol a végtag 

eltérése más, súlyosabb zavarral társul. Ezt támasztja alá az a statisztikai 

adat is, miszerint az OBSI KMO-n megjelent 117 esetből 12-ben (10%) 

volt ismert kapcsolódó rendellenesség, amíg ez az arány a PTE OGI betegei 

között 46 (55%) volt.  

Az utóbbi években kezdett emelkedni azoknak a száma, akik a 

korrekciós kezelés mellett genetikai tanácsot is kértek végtagfejlődési 

rendellenességgel kapcsolatban, akár annak izolált, akár összetett 

formájáról volt szó. Ennek igénye – érdekes módon – többnyire nem a 

társszakma képviselőiben merül fel, hanem inkább az érintettekben, illetve 

szülőkben fogalmazódik meg a kérdés: mi okozza az állapotot, milyen 

egyéb tünetek kapcsolódhatnak, illetve van-e ismétlődési kockázat? A 

kérdésre kielégítő válasz adása csak a genetikai diagnózis pontos 

meghatározása után lehetséges. Az OBSI KMO felől kapott visszajelzések 

alapján számos páciens, ill. szülő jelezte a sebészorvos felé kérését 

genetikai vizsgálatra vagy tanácsadásra vonatkozólag; több közülük, 

tanulmányunk megindítását követően, a két intézet között létrejött kapcsolat 

révén jutott el hozzánk. Mindebből világosan megfogalmazódik a feladat, 

hogy a kitűzött cél érdekében fontos feladatunk a társszakmák 

tájékoztatása, figyelemfelkeltő publikációk közlése e ritka elváltozások 

hátterében álló új ismeretekről és lehetőségekről. Együttműködést 
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kezdeményezve utat nyithatunk genetikai vizsgálatok elvégzéséhez, s 

ezáltal a betegek, valamint családtagjaik számára segítséget nyújtó 

diagnosztikai, prognosztikai információk megszerzéséhez és 

továbbadásához. Ez motivált bennünket arra, hogy széles 

olvasóközönséggel rendelkező szaklapban tegyünk közzé figyelemfelkeltő 

felhívásokat (22).   

 

V/2. A klinikai kivizsgálási protokoll legfőbb szempontjai 

Az általam összeállított kivizsgálási protokoll, illetve kérdőív hasznos 

segítséget nyújtott az anamnézis, klinikai tünetek, esetenként etiológiai 

tényezők feltérképezésében, majd ezt követően – a morfológiai, topológiai 

információk birtokában – a végtagfejlődési rendellenesség elnevezésében és 

besorolásában.  

Tapasztalataink alapján, a végtagfejlődési rendellenességgel 

születettek klinikai kivizsgálását illetően, a következő szempontokat 

emelném ki:  

 Részletes családi, terhességi, perinatális anamnézis felállítása 

szükséges az etiológiai tényezők (öröklődő betegség – családi 

halmozódás, teratogén ártalom, szülési sérülés) tisztázásához.   

 A pontos morfológiai leíráshoz, ill. rejtett elváltozások 

kiderítéséhez fontos a minden végtagra, illetve a családtagokra 

is kiterjesztett antropometriai mérés, arányszámítás, szükség 

esetén radiológiai vizsgálattal kiegészítve.  

 Kiegészítő vizsgálatok (ortopédia, kardiológia, belgyógyászat, 

neurológia, pszichológia, stb.) lehetnek szükségesek a társuló 

rendellenességek kimutatásához.  

Kivizsgálási protokollunk lehetővé tette a betegek csoportosítását, 

összehasonlítását, a hasonló esetek kiválasztását, amely tényezők mind 

fontos támpontot adnak genetikai vizsgálatok tervezéséhez. 
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V/3. A csoportosítási rendszer alkalmazhatósága 

A végtagfejlődési rendellenességeket minden szempontból átfogó, 

lefedő csoportosítási rendszert nem találtunk, és a téma komplexitásából 

adódóan, jelen ismereteink alapján ez nem is lehetséges. Célom e bonyolult 

és összetett rendszer leegyszerűsítése volt, egy olyan osztályozási rendszer 

szerkesztése, ami az alapvető klinikai észlelésen alapul, tekintettel van a 

legújabb fejlődéstani ismeretekre, s alkalmas a genetikai háttér 

vizsgálatának tervezésére.  

Saját gyakorlati tapasztalat alapján, a végtagfejlődési rendellenességek 

besorolása, csoportosítása során az általunk némileg módosított Swanson 

féle osztályozási rendszert ajánljuk széles körű klinikai alkalmazásra, 

mivel alkalmas a morfológiai alapú leíró kórisme befogadására, lehetőséget 

nyújt fejlődéstani szempontok alapján történő összehasonlításra, és 

racionális hátteret jelent genetikai kutatómunka tervezéséhez (22).   

Mindezek mellett megemlíteném az osztályozási rendszerünket 

összefoglaló táblázatunk (6. táblázat) jobboldali oszlopában feltüntetett 

klinikai entitásokat, amelyek hozzárendelése a másik két adatsorhoz azért 

fontos, mert egyrészt segítheti a témával nem mélyrehatóan foglalkozókat 

is a helyes klinikai diagnózis megnevezésében, másrészt a morfológiai 

leírást követő elnevezések hozzárendelése azonos vagy közel azonos 

fejlődéstani fogalmakhoz támpontot jelenthet a genetikai vizsgálatok 

tervezése számára.   

 

V/4. Genetikai kivizsgálás indikációi 

A klinikai tüneteken alapuló diagnózis kimondását követően, ahol 

lehetséges volt, törekedtünk az egzakt genetikai diagnózis megállapítására.  

Összesen 35 esetben nyílt lehetőségünk genetikai vizsgálatok elvégzésére. 

Az alábbiakban röviden összefoglaltam az egyes vizsgáló módszerek főbb 

indikációit: 
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 Citogenetikai vizsgálatok:  

- összetett tünetegyüttesek  

- minor anomáliák  

- mentális retardáció 

 ArrayCGH:  

- normális kariotípus  

- összetett tünetegyüttes  

- mentális retardáció 

- (izolált rendellenesség)  

 Molekuláris módszerek:  

- jellegzetes tünetegyüttes – ismert gén/ génjelölt a háttérben 

- izolált rendellenesség – ismert gén/ génjelölt a háttérben 

- családi halmozódás – mendeli öröklődésmenet alapján 

- nagy család sok érintettel  teljes genom kapcsolt öröklődés 

vizsgálata  

- sok érintett, AR öröklődésmenet  homozigóta térképezés 

Noha egy ilyen szempontrendszer hatékonyságát csak nagyszámú eset 

után lehet valójában értékelni, szerény tapasztalatom alapján úgy tűnik, 

hogy hasznos támpontot nyújt a további vizsgálatok tervezéséhez. 

 

V/5. Transzkripciós faktorok szerepe 

Kutatásaink kezdetén célként tűztük ki a transzkripciós faktorok 

kiemelt vizsgálatát. Izolált végtagfejlődési rendellenességben mindössze 2 

transzkripciós faktornak ismert a szerepe, synpolydactylia (3-4. kézujj, 4-5. 

lábujj) esetén a HOXD13, polydactylia esetén pedig a GLI3 gén vizsgálata 

jöhet szóba. Ezzel ellentétben összetett tünetegyüttesekben számos 

alkalommal írták le transzkripciós faktorok mutációját. Az általunk észlelt 

44 szindrómába sorolható érintett közül 22 esetben (10 tünetegyüttesben) 

ismert a háttérben álló gén, és ezek többségében, összesen 13 esetben (4 
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tünetegyüttesben: Holt-Oram szindróma, Feingold szindróma, Greig féle 

cephalopolysyndactylia, Pallister Hall szindróma) transzkripciós faktorról 

van szó.  

Mindezek alapján végtagok fejlődési rendellenességével járó 

esetekben, főként összetett tünetegyüttesek kapcsán, a genetikai vizsgálatok 

tervezése, új génjelöltek keresése esetén kiemelten javasoljuk 

transzkripciós faktorok vizsgálatát, különös tekintettel a dolgozatban 

említésre került génekre (8).  

 

V/6. Kiemelt egyedi esetek vizsgálatából levonható általánosítható 

megállapítások (fenotípus-genotípus összefüggések vizsgálata) 

Az egyén érdekét szolgáló klinikai/ genetikai diagnózis megállapítása 

mellett, bizonyos esetek mélyreható genetikai elemzésétől tudományos 

értékű általánosítható megfogalmazások, valamint a gyakorlatban is 

hasznosítható következtetések levonása is remélhető.  

Bár az esetek kiválasztása többnyire esetleges (személyes érdeklődés, 

adódó lehetőség), tanulmányunk során igazolódott feltételezésünk az 

adatbankok szerepét illetően. A hasonló esetek összegyűjtése és elemzése 

egy adott régióból meglepő felismerésekhez vezethet. Kitűnő példa erre 

„rövid-borda-polydactylia” esettanulmányunk. A szindróma ritkaságához 

mérten nagyszámú, 9 eset feldolgozása tette lehetővé a közös etnikai eredet 

felderítését. Ennek révén lehetőség nyílott speciális genetikai vizsgálatok 

elvégzésére, amely hozzájárulhat e súlyos betegség hátterében álló gén 

megismeréséhez, s ezáltal akár –  a prenatalis diagnosztika révén – a 

jövőbeli megelőzéshez.  

A naprakész irodalom nyomon követése a jövőben lehetővé teheti 

hasonló klinikai képet mutató érintettek vizsgálatát. Ugyanilyen 

fontossággal bír a modern technikai módszerek, ill. a végtagfejlődés 

pathomechanizmusát érintő legújabb molekuláris ismeretek folyamatos 
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követése az irodalomban. Ezáltal lehetőség nyílik új, korábban le nem írt 

lehetséges régiók, gének vizsgálatára saját beteganyagunkban is. Itt 

említeném példaként egyik, a dolgozatomban nem részletezett 

„thrombocytopenia-absent-radius” (TAR) szindrómás esetünket (4. 

táblázat). Egy 2007-ben közölt kézirat alapján az eddig ismeretlen, 

feltételezetten autoszómális recesszív módon öröklődő betegség hátterében 

felfedeztek egy új, az 1-es kromoszóma hosszú karját érintő (1q21.1) 

mikrodeléciós eltérést (35). A kézirat szerzőivel felvettük a kapcsolatot, 

amelynek eredményeképp egy 10 éves TAR szindrómás betegünknél is 

igazolták az 1q21.1 kromoszóma régió kiesését. Az említett hiányt eddig 50 

TAR szindrómás betegnél diagnosztizálták heterozigóta formában, az 

eltérés egészséges kontrollokban nem volt kimutatható.  

Mind az összetett, mind az izoláltnak tűnő esetekben is lényeges a  

széleskörű klinikai kivizsgálás, amely során fény derülhet a végtag 

eltéréseihez gyakran kapcsolódó, esetlegesen lappangó, egyéb 

szervrendszeri tünetekre. 1. számú Feingold szindrómás esetünkben a 

nyelőcső szűkületének észlelése a genetikai diagnózist követően, célzott 

kivizsgálás eredményeként történt, megmagyarázva a már korábban is 

panaszolt etetési nehézséget.  

Tanulmányaink során tapasztaltuk a családtagok kivizsgálásának 

fontosságát. Feingold szindrómás esetünk alátámasztja, hogy amennyiben a 

család egy tagjánál többszörös (multiplex) rendellenességet észlelünk, és 

azt látjuk, hogy a multiplex együttes nem, de annak részét képező izolált 

eltérés (pl. végtag-anomália) más családtagban is előfordul, érdemes 

kiterjeszteni a vizsgálatokat (29). Feingold szindrómás eseteink kitűnő 

példát mutatnak arra, hogy azonos genotípus, akár ugyanazon a családon 

belül is eltérő fenotípusban nyilvánulhat meg. Irodalmi adatok alapján az 

eddig leírt, érintett családoknál teljes penetrancia mellett változó 

expresszivitás volt megfigyelhető.  Feingold szindrómában a mutáció típusa 
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és a fenotípusos eltérés között nincs szoros összefüggés, az ismert mutációk 

jellemzően funkcióképtelen fehérje képződéséhez vezetnek. A változatos 

klinikai megjelenés hátterében egyéb, ez idáig ismeretlen tényezők szerepe 

feltételezhető (36).  

Fenotípus-genotípus elemzések azonban ennek ellenkezőjére is 

mutatnak példát. Hasonló, vagy akár teljes mértékben megegyező tünetek 

jelentkezhetnek, eltérő genetikai háttérrel, óvatosságra intve minket egy-

egy jellegzetes klinikai tünet alapján történő diagnózis kimondása során. 

Példaként említeném „izolált tetramelicus oligodactylia”-t mutató 

családunknál közölt táblázatot, amelyben az ismert ulnaris-fibularis sugár 

defektussal járó tünetegyütteseket gyűjtöttem össze (23). Szintén kitűnő 

példa egy, a dolgozatomban nem részletezett „acrofacialis dysostosis 

(Nager or Treacher-Collins type)”-ban szenvedő újszülött esete (4. 

táblázat), akinél a részletes fenotípusos elemzés, ezen belül is a végtagok 

eltérésének (radiális sugár defektus) észlelése segített az arc diszmorphiás 

jelei alapján felmerült Treacher-Collins szindrómától történő 

eldifferenciálásban. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A következőkben egy-egy mondatban foglaltam össze a fentiekben 

részletesen kifejtett megállapításainkat, továbbá kiemeltem az egyes esetek 

kapcsán megfogalmazott tudományos értékű következtetéseinket.  

 

1. Meggyőződtünk róla, hogy fontos feladatunk a társszakmák 

tájékoztatása, figyelemfelkeltő publikációk közlése e ritka elváltozások 

hátterében álló új ismeretekről és lehetőségekről. 

 

2. A végtagfejlődési rendellenességek besorolására, csoportosítására az 

általunk némileg módosított Swanson féle osztályozási rendszert ajánljuk 

széles körű klinikai alkalmazásra. 

 

3. Tanulmányaink alapján végtagok fejlődési rendellenességével járó 

esetekben, főként összetett tünetegyüttesek kapcsán kiemelten javasoljuk 

transzkripciós faktorok vizsgálatát, különös tekintettel a dolgozatban 

említettekre.  

 

4. Új eredményeink, tudományos értékű következtetéseink: 

- A világirodalomban másodszor közöltük az autoszomális domináns 

módon öröklődő, izolált tetramelikus postaxialis oligodactylia kórképet, 

felhívva a figyelmet erre az új, valóban létező szindrómára (23, 37). 

Emellett genetikai vizsgálatokkal feltérképeztünk egy, csak az érintettekben 

fellelhető mikroduplikációt, közelebb jutva az állapot hátterének 

megismeréséhez. Feltételezhető, hogy a régióban fellelhető, a végtag 

fejlődésében szerepet játszó gének kapcsolatba hozhatók az ez idáig 

ismeretlen eredetű elváltozással.   



 74 

- Két 4q deléciót mutató esetünk elemzése során, a 4q régión belül, 

újabb, az egyes szakaszokra jellemző fenotípus-genotípus összefüggéseket 

fogalmaztunk meg (27).  

- Második, Feingold szindrómás betegünknél az egész családra 

kiterjedő klinikai és genetikai vizsgálatok alapján bebizonyítottuk, hogy az 

idáig különálló szindrómaként kezelt „microcephalia - ujj abnormalitás - 

normális intelligencia” kórkép a Feingold szindróma enyhe variánsának 

tekinthető (29). 

- Az autoszomális recesszív módon öröklődő, letális megbetegedés, a 

rövid borda polydactylia szindróma eseteinek elemzésével és genetikai 

vizsgálatával közelebb jutottunk a betegség hátterében álló, új, ez idáig 

ismeretlen gén feltárásához.  

 

 

Végső soron az a vélemény fogalmazódott meg bennem, hogy a 

végtagfejlődési rendellenességek genetikai hátterének kutatása még ma is 

gyermekcipőben jár. A tudományos módszerek és a technika fejlődése 

ellenére, a kiváltó ok megnevezése, legfőképp az egzakt genetikai diagnózis 

kimondása nehéz, jelen tudásunk alapján az esetek többségében lehetetlen 

feladat. Mindezek miatt tartom szükségesnek tanulmányunk folytatását és 

kiterjesztését, hozzájárulva a fejlődési folyamatok és rendellenességek 

etiológiájának egyre pontosabb megismeréséhez. 
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1. melléklet:  

Kérdőív 

 
Téma: Családban előforduló veleszületett végtagfejlődési rendellenesség 

 

Név: 

Születési dátum:  

 

Súly:                                   Hossz / magasság:  

 

 

Terhesség és szülés lefolyása 

 

1. Édesanya terhessége normálisan zajlott? 

Igen / Nem 

Ha nem, indokolja meg, milyen probléma volt:…………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Alkoholt fogyasztott-e a terhesség alatt? 

Igen / Nem        

 

Dohányzott-e a terhesség alatt? 

Igen / Nem         Ha igen, mennyit: ………………………. 

 

Gyógyszert kellett-e szednie a terhesség alatt (a szokásos vitamin-

készítményeken kívül)?          

Igen / Nem         Ha igen, mit, mennyi ideig és a terhesség mely szakaszában: 

…………………………………………………………………………………..... 

 

Volt-e beteg a terhesség alatt? 

Igen / Nem         Ha igen, milyen betegsége volt, milyen hosszan tartott és a 

terhesség mely szakaszában: ……………………………...................................... 

……………………………………………………………………………………. 

 

Érte-e egyéb károsító tényező, ami úgy gondolja árthatott a babának? 

Igen / Nem / Nem tudom 

Ha igen, indokolja: 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Terhességi ultrahangon észlelték-e a gyermek végtagfejlődési 

rendellenességét? 

Igen / Nem 
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Más fejlődési rendellenességet észleltek-e a terhességi ultrahangon? 

Igen / Nem 

Ha igen, mit észleltek: 

 ……………………………………………………………………........................ 

 

3. Hányadik hétre született a gyermek: ………………………….. 

Születési súly:……………………….. 

Születési hossz: ……………………... 

Születési fejkörfogat: ……………….. / nem tudja 

Apgar értékek: ……………………… / nem tudja 

 

4. Hogyan zajlott a szülés: 

    Hüvelyi úton – spontán / indított 

    Császármetszés  

Amennyiben császármetszés történt, miért volt rá szükség: …………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Rendben zajlott a szülés: 

Igen / Nem  

Ha nem, mi volt a probléma: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

 

5. Szülés után volt-e bármi probléma a babával? 

Igen / Nem 

Ha igen, mi volt a probléma: 

 …………………………………………………………………………………… 

 

Szülés után időben hazaengedték Önöket (1 héten belül)? 

Igen / Nem 

Ha nem, mi volt az oka: ………………………………………………………….. 

 

 

Kórtörténet 

 

1.  Mikor észlelték először a végtag rendellenességét? 

 Születéskor 

 Később – Hány éves korában: ………………… 

 

 

2. Mely végtagok érintettek? A bejelöltek mellé írják le röviden, hogy milyen 

eltérés volt látható az érintett végtagon (amennyiben operáció történt, az azt 

megelőző állapotot):  
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 Bal felső     ………………………………………………………………... 

 Jobb felső   ………………………………………………………………... 

 Bal alsó       ……………………………………………………………….. 

 Jobb alsó     ……………………………………………………………….. 

 

3. Történt-e műtét?  

    Igen / Nem 

    Ha igen, mely végtagon: ……………………. ……………….. 

    Mikor történt az első műtét: …………………………………... 

 

4. Önök szerint a gyermek végtagfejlődési rendellenessége mennyiben zavarja 

mindennapi életvitelét? 

Műtét előtt: Egyáltalán nem                         Műtét után: Egyáltalán nem 

                    Kismértékben                                               Kismértékben 

                    Nagyon                                                         Nagyon 

 

4. Hogyan ítélik meg, a gyermek fejlődése rendben zajlott / zajlik-e?  

    Igen / Nem 

    Ha nem, indokolják meg, milyen probléma volt / van a fejlődés során: 

…………………………………………………………………………………… 

 

    Mikor ült fel: …………………………………… 

    Mikor állt fel: …………………………………… 

    Mikor kezdett járni: ……………………….......... 

    Mikor mondta az első szavakat:………………… 

 

5. A végtagfejlődési rendellenességen kívül van-e más fejlődési 

rendellenessége? 

 Szív:      ……………………………………………………………………. 

 Vese:     ……………………………………………………………………. 

 Központi idegrendszer:  …………………………………………………... 

 Egyéb: …………………………………………………………………….. 

 

 

6. A végtagfejlődési rendellenességen kívül előfordult-e komolyabb 

megbetegedés, ami miatt kórházi kezelésre, műtétre szorult volna? 

Igen / Nem 

Ha igen, mikor és miért: ……………………………………………..................... 
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Családi kórtörténet 

 

1. Családban előfordul-e hasonló, vagy más végtagfejlődési rendellenesség? 

Igen / Nem 

Ha igen, sorolják fel az érintetteket (nem név szerint, hanem az érintetthez 

fűződő családi kapcsolat szerint, például: fiútestvér, édesanya, nagynéni, 

unokatestvér, nagypapa…): 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Más, veleszületett fejlődési rendellenesség (szív, vese…), vagy szellemi 

fejlődésben való elmaradás előfordul-e a családban? 

Igen / Nem 

Ha igen, melyik rokonnál, és milyen típusú rendellenesség: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Előfordult-e édesanyánál, vagy közeli rokonnál (testvér, nagymama) 

sorozatos spontán vetélés? 

Igen / Nem 

Ha igen, kinél és hányszor: 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Van-e testvére az érintett gyermeknek? 

Igen / Nem / Féltestvére van 

Hány testvére (féltestvére) van: ……………………… 

Egészséges(ek)?     Igen / Nem 

Ha nem, milyen betegsége / betegségük van: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Édesanya és édesapa egészségesek? 

Igen / Nem 

Ha nem, milyen betegségük van: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Részvételüket köszönjük! 

 

 

Dátum:                                                                                         Aláírás                                                                                                      
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