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+iWWpU $ KLSHUWUy¿iV FDUGLRP\RSDWKLD +&0  D P\RFDUGLXP SULPHU EHWHJVpJH DPHO\HW WtSXVRVDQ D VDUFRPHU IHhérjéket kódoló gének mutációi okoznak. Néhány betegben nemcsak egy, hanem több kóroki mutációi is igazolható,
ezekben az esetekben irodalmi adatok szerint a betegség klinikai lefolyása súlyosabb.
%HWHJHNpVPyGV]HUHNMunkánkban egy olyan család genetikai analízisének eredményét mutatjuk be, ahol mind a
NpWV]OĘ+&0EHQV]HQYHGHWW$]pGHVDQ\DEHWHJVpJpWpYHVNRUiEDQGLDJQRV]WL]iOWiNEHWHJVpJpWWtSXVRVDV]LPPHWULNXVKLSHUWUy¿DMHOOHPH]WH LQWHUYHQWULNXOiULVVHSWXPYDVWDJViJPP EDONDPUDLNLIRO\yWUDNWXVREVWUXNFLyQpONO
Bár rizikóbecslése magas hirtelen szívhalál rizikóra nem utalt, harminckét éves korában úszás közben hirtelen szívhalált halt. Az édesapa betegsége 37 éves korában lett ismert, nonobstruktív HCM formájában, 22 mm-es septumvasWDJViJJDO%pWDEORNNROyWHUiSLDPHOOHWWVWDELONOLQLNDLiOODSRWEDQYDQMHOHQOHJLV(J\LNNLV¿XNpULQWHWWVpJHpYHVNRUD
óta volt ismert, amelyet non-obstruktív HCM jellemzett, 22 mm-es septumvastagsággal, gradiens nélkül, diasztolés
diszfunkcióval. Progresszív biventrikuláris szívelégtelenség miatt 13 éves korában életét vesztette. A családban genetikai vizsgálat történt, új generációs szekvenálás módszerével, amely során összesen 103, ismerten cardiomyopathiát
okozó gén célzott szekvenálására került sor.
(UHGPpQ\HN A genetikai analízis során két kórokinak tartható sarcomer génmutációt észleltünk a családban. Az egyik
a béta-miozin nehézlánc-gént (MYH7S$UJ*OQ DPiVLNDPLR]LQN|WĘ&IHKpUMHJpQW 0<%3& p.Ser593ProfsTer11) érintette. Az édesanya a MYH7 p.Arg719Gln génmutációt, az édesapa a 0<%3& p.Ser593ProfsTer11 génmuWiFLyWPtJDOHJV~O\RVDEEIRUPiEDQpULQWHWWNLV¿~PLQGNpWJpQPXWiFLyWKRUGR]WD
gVV]HIRJODOiV$PDOLJQXVIRUPiEDQPHJMHOHQĘSURJUHVV]tYEHWHJVpJKH]pVNRUDLV]tYKDOiOKR]YH]HWĘ+&0RNDNpQW
DNpWOHJIRQWRVDEEVDUFRPHUJpQNHWWĘVPXWiFLyMDYDOyV]tQĦVtWKHWĘ
.XOFVV]DYDN KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLDJpQPXWiFLy~MJHQHUiFLyVV]HNYHQiOiV
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%HWDP\RVLQKHDY\FKDLQDQGP\RVLQELQGLQJSURWHLQ&JHQHGRXEOHPXWDWLRQLQK\SHUWURSKLFFDUGLRP\RSDWK\
ZLWKDPDOLJQDQWSKHQRW\SH
%DFNJURXQG Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a primary disease of the myocardium, caused by mutations in
sarcomeric genes. Patients may carry more than one causative mutation, which leads to more severe disease.
3DWLHQWVDQGPHWKRGV:HUHSRUWWKHUHVXOWVRIJHQHWLFDQDO\VLVRIDIDPLO\ZKHUHERWKSDUHQWVVXႇHUHGIURP+&0
The mother was diagnosed having HCM at the age of 12, characterized by typical asymmetric hypertrophy (septal thickQHVVPP $OWKRXJKULVNVWUDWL¿FDWLRQGLGQ¶WLQGLFDWHKLJKULVNIRUVXGGHQFDUGLDFGHDWKVKHGLHGVXGGHQO\DWWKHDJH
of 32. The father’s illness became known at age of 37 in the form of non-obstructive HCM with septal hypertrophy of 22
mm. HCM in of one of their sons was known since the age of 2, as non-obstructive HCM with a septal thickness of 22
mm, with diastolic dysfunction. He died of progressive biventricular heart failure when he was 13. Genetic analysis was
performed in the family with targeted resequencing of 103 known causative cardiomyopathy genes.
5HVXOWV*HQHWLFDQDO\VLVUHYHDOHGWZRFDXVDWLYHVDUFRPHULFJHQHPXWDWLRQVLQWKHIDPLO\2QHRIWKHPDႇHFWHGWKH
beta myosin heavy chain gene (MYH7S$UJ*OQ ZKLOHWKHRWKHUDႇHFWHGWKHP\RVLQELQGLQJSURWHLQ&JHQH MYB
3& p.Ser593ProfsTer11). The mother carried the MYH7 p.Arg719Gln mutation the father carried the 0<%3& p.Ser3URIV7HUPXWDWLRQZKLOHWKHLUVRQDႇHFWHGE\WKHPRVWVHYHUHIRUPRIWKHGLVHDVHFDUULHGERWKRIWKHPXWDWLRQV
&RQFOXVLRQ'RXEOHPXWDWLRQDႇHFWLQJWKHWZRPRVWLPSRUWDQWVDUFRPHULFJHQHVLVWKHPRVWOLNHO\H[SODQDWLRQIRUWKH
malignant disease in the son, characterized by progressive disease and early death.
.H\ZRUGV hypertrophic cardiomyopathy, gene mutation, next generation sequencing

Bevezetés
$KLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLD +&0 DEDONDPUDKLSHUWUy¿iMiYDOMHOOHPH]HWWSULPHUP\RFDUGLXPEHWHJVpJ
DKRO D KLSHUWUy¿D PpUWpNpW QHP PDJ\DUi]]iN HJ\pE
abnormis nyomásviszonyok (1). Genetikai vizsgálatok
igazolták, hogy a HCM az esetek többségében örökletes betegség és a familiáris ioncsatorna-betegségekhez (2–4) hasonlóan típusosan Mendeli, autoszomáOLV GRPLQiQV |U|NOĘGpVW PXWDW YiOWR]y SHQHWUDQFLiYDO
és expresszióval. Molekuláris genetikai módszerekkel
VSHFL¿NXVHOVĘVRUEDQVDUFRPHUIHKpUMpNHWNyGROyJpnek eltéréseit találták a betegség hátterében, többek
között a béta-miozin nehézlánc [MYH7, (5)]; alfa-tropomiozin [730, (6)]; troponin-T [7117, (6)]; miozinköWĘ&IHKpUMH>0<%3&, (7–9)]; troponin I [711,, (10)];
esszenciális [0</, (11)]) és regulatórikus miozin könyQ\ĦOiQF>0</, (11)]; aktin [$&7&, (12)] és titin [771,
(13)] gén érintettségével. Mindezek alapján a HCM-et
típusos esetben a sarcomer betegségének tekintjük,
amelyeket el kell különítenünk más génelváltozások által okozott HCM fenokópiáktól (14, 15).
Legújabb, új generációs szekvenáláson alapuló adatok
szerint a HCM-ben leggyakrabban érintett gén a mio]LQN|WĘ&IHKpUMHJpQ 0<%3& , amelyet nem szelektált HCM-populáció 20%-ban, a mutáció pozitív esetek
50%-ában lehet kimutatni. A másik legfontosabb HCMgén a béta-miozin nehézlánc-gén 0<+ , amelyet
nem szelektált HCM-populáció 10%-ában, a mutáció
pozitív esetek 25%-ában lehet kimutatni (16). A MYH7JpQW pULQWĘ PXWiFLyN W|EEVpJNEHQ ÄPLVVHQVH´ PXWiciók, amelyek eredményeképpen egyetlen aminosav
cseréje következik be. A 0<%3&-mutációk megköze-

OtWĘOHJUpV]H~QÄVSOLFHVLWH´PXWiFLyYDJ\QXNOHRWid inzerció/deléció, amelyek a leolvasási keret eltolódását okozzák, amelyeket korai stop-kodon aktiváció zár
le. Utóbbiak a normálisnál rövidebb, csonkolt fehérjét
eredményeznek (17).
0XQNDFVRSRUWXQNEHQSXEOLNiOWDD]HOVĘ+&0HW
okozó génmutációt a béta-miozin nehézlánc-génben
[MYH7 p.Arg719Gln, (18)] egy olyan családban, ahol
a mutációt hordozó index beteg édesanya harminckét
éves korában úszás közben hirtelen szívhalált halt.
Még malignusabb klinikai megjelenést észleltünk az
HJ\LN pULQWHWW NLV¿iEDQ DNLEHQ D EHWHJVpJ NRUDL pOHWkorban jelentkezett, és progresszív szívelégtelenség
miatt 13 éves életkorban halálhoz vezetett. A család
utánkövetése során mellékleletként igazolódott, hogy
az index beteg férje, az édesapa is típusos HCM-ben
szenved. Az édesapa genetikai vizsgálatára az új generációs szekvenálási metodikák bevezetésével nyílt
OHKHWĘVpJQNDPHO\HJ\PiVRGLNDPLR]LQN|WĘ&IHhérje gént (0<%3& S6HU3URIV7HU  pULQWĘ PXWiFLyW LJD]ROW $ OHJV~O\RVDEE IRUPiEDQ pULQWHWW NLV¿~
mind az anyai MYH7 p.Arg719Gln, mind az apai
0<%3& p.Ser593ProfsTer11 génmutációt hordozta.
8WyEELYDOyV]tQĦVtWKHWĘDV~O\RVPRUIROyJLDLNpSSHOpV
lefolyással járó HCM okaként.

Betegek és módszerek
%HWHJHN
$]LQGH[EHWHJpVpULQWHWWNLV¿DNyUW|UWpQHWpWNRUiEban már részleteiben publikáltuk (18). Röviden összeIRJODOYDD]LQGH[EHWHJKLSHUWUy¿iVFDUGLRP\RSDWKLi-
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ját 12 éves korban, szívzörej alapján indult kivizsgálása
során állapították meg. Béta-blokkoló kezelés mellett
VWDELO NOLQLNDL iOODSRWEDQ YROW LGHLJOHQHVHQ MHOHQWNH]Ę
HႇRUW G\VSQRHV V]pGOpVHV pV SDOSLWiFLyYDO MiUy SDQDV]RN PLDWW LGĘQNpQWL KRVSLWDOL]iFLyNUD NHUOW VRU GH
HV]PpOHWYHV]WpV WURPERHPEyOLiV V]|YĘGPpQ\ YDJ\
kifejezett dekompenzációra utaló tünetek nem jelentkeztek követése során. 24 órás ambulanter Holter-moQLWRUR]iVD RW HOpUĘ NDPUDL H[WUDV\VWROLiW QpKiQ\
kapcsolt VES-et mutatott, de major kamrai ritmuszavart
nem lehetett detektálni. Utolsó ambulanter kontrolljakor
pYHVNRUiEDQ HFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWDWtSXVRV
ASH-t (parasternális hossztengelyi metszeten mérve
interventrikuláris septumvastagság: 21 mm, bal kamra
hátsó fal vastagság: 9 mm), kissé tágabb bal pitvart (bal
SLWYDULiWPpUĘPP HQ\KpQGLODWiOWEDONDPUDLSDUDPpWHUHNHW EDONDPUDLYpJGLDV]WROpViWPpUĘPP
EDONDPUDLYpJV]LV]WROpViWPpUĘPP QRUPiOLVEDO
kamrai szisztolés funkciót (bal kamrai ejekciós frakció:
52%), abnormis bal kamrai relaxációt (E/A: 48/68) és
MHO]HWWPLWUiOLVLQV]XႈFLHQFLiWPXWDWRWW%DONDPUDLNLIRlyótraktus-obstrukció nem volt detektálható. Egy évvel
NpVĘEEXV]RGiEDQYDOy~V]iVN|]EHQKLUWHOHQV]tYKDlált halt.
Az index beteg egy négygenerációs családból származott, amelynek családfája az  iEUiQ látható. A család minden tagja, összesen 14 személy, részt vett a
FVDOiGV]ĦUĘYL]VJiODWRQ$]LQGH[EHWHJV]OHLQHN ,
I:2) szívbetegségre utaló panaszai nem voltak, EKGMXNQRUPiOLVYROWHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWXNHQ\KH
NRQFHQWULNXVEDONDPUDKLSHUWUy¿iWLJD]ROWIHOWpWHOH]KHWĘHQDW|EEpYHIHQQiOOyPpUVpNHOWKLSHUWyQLDN|YHWNH]ményeként. Az index beteg négy testvérének és azok
gyermekeinek panaszaik, illetve tüneteik nem voltak,
EKG-juk és echokardiogramjuk negatív volt. Az index
EHWHJNpW¿~J\HUPHNHN|]OD]HJ\LNQpO ,,, pYHV
korában az SZTE Gyermekklinikáján szintén HCM-et
iOODStWRWWDNPHJHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWWDODVHSWXP MHOHQWĘV PHJYDVWDJRGiViYDO $ SDQDV]PHQWHV
gyermeknél 4 éves korában klinikai státuszrevízióra
NHUOW VRU DPHO\ VRUiQ HFKRNDUGLRJUDPMiQ KLSHUWUy¿iV MREE pV IĘOHJ EDO NDPUiW LJHQ NLIHMH]HWW VHSWXPKLSHUWUy¿iW VHSWXPYDVWDJViJPPKiWVyIDOPP 
bal kamrai diasztolés funkciózavart, SAM-jelenséget
OiWWDN EpWDEORNNROy WHUiSLiW LQGtWRWWDN 7HUKHOKHWĘVpge mindvégig alacsony volt, terhelésre nehézlégzés,
illetve minimális ajakcianózis jelentkezett. Követése
során többször került sor hospitalizációra részben recidív obstruktív bronchitis és bronchopneumónia valamint kardiális státusza miatt. Nyolcéves korában történt
DPEXODQWHUYL]VJiODWDNRUHFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWD
a hátsó és posterior falak kivételével valamennyi bal
kamrai szegmens és a jobb kamra kifolyótraktusának
KLSHUWUy¿iMiWPXWDWWDOHJNLIHMH]HWWHEEHQDVHSWXPN|zepén (interventrikuláris septumvastagság: 22 mm, bal
kamra hátsó fal vastagság: 6 mm), ezen kívül tág bal
SLWYDUW EDOSLWYDULiWPpUĘPP WiJEDONDPUDLSD-

UDPpWHUHNHW EDONDPUDLYpJGLDV]WROpViWPpUĘPP
EDONDPUDLYpJV]LV]WROpViWPpUĘPP MyJOREiOLVEDO
kamrai szisztolés funkciót (bal kamrai ejekciós frakció:
 IHOWHKHWĘOHJSV]HXGRQRUPiOLVEDONDPUDLGLDV]WROpVIXQNFLyW ($ pVHJ\HVIRN~PLWUiOLVLQV]Xႈcienciát mutatott. 24 órás Holter-monitoros vizsgálata
NyURVDWQHPLJD]ROW)XWyV]ĘQ\HJHVWHUKHOpVHVYL]VJiODWiQiODODFVRQ\WHUKHOKHWĘVpJHW 0(7 pVKLSRWHQ]tY
vérnyomásválaszt észleltünk. Betegségét gyors progresszió jellemezte, halála 13 éves korban következett
be akut biventrikuláris szívelégtelenség miatt. Az index
EHWHJPiVLN¿~J\HUPHNHNOLQLNDLODJHJpV]VpJHVQHNELzonyult.
Az utánkövetés során mellékleletként igazolódott,
hogy az index beteg férje is típusos HCM-ben szenved iEUD . (Fentinek, hogy két HCM-es beteg kössön házasságot, kb. 1:250 000–1 000 000 az esélye.)
Diagnózisát 37 éves korában állítottuk fel. Betegségét
non-obstruktív HCM jellemezte, 22 mm-es septumvastagsággal. Béta-blokkoló terápia mellett mind a mai napig stabil klinikai állapotot mutat.
*HQHWLNDLDQDOt]LV
A család genetikai analízise 2001-ben, single strand
conformation polymorphism’ (SSCP) vizsgálattal történt, az abnormis migrációt mutató mintában ezt köveWĘ GLUHNW NDSLOOiULV V]HNYHQiOiVVDO   $ NLWHUMHV]WHWW
JHQHWLNDLYL]VJiODWVRUiQD]pULQWHWW¿~pVD]pGHVDSD
mintájában célzott újraszekvenálással 103, ismert cardiomyopathiát okozó gént vizsgáltunk. Utóbbi az Agilent
Ä6XUH6HOHFW´WHFKQROyJLiWKDV]QiOMDHJ\HGLWHUYH]pVĦ
FpOUpJLy VSHFL¿NXV  ES KRVV]~ 516 ÄEDLW´HNNHO
(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, United States).
A sokszorosított DNS szekvenálását SOLiD 5500xl
System-el (Life Technologies, Grand Island, NY, United States) végeztük. A SOLiD read-ek mapping-jét a
Genomic Workbench ver 7.0.3-al (CLC Bio, Qiagen)
végeztük, a Human Genome Assembly hg19-et, mint
referenciaszekvenciát használva. A variáns lehívást és
variáns annotáció ugyanezzel a szoftverrel készült. A
missense mutációk által okozott aminosav-cserék funkcionális hatását a SIFT és PROVEAN predikciós programokkal elemeztük.
Az azonosított MYH7- és 0<%3&-variánsok validálásra kerültek direkt kapilláris szekvenálás által (BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems), amely során a gének kódoló szakaszainak
szekvenálása történt meg ABI Prism 310 Genetic Analyzer-en (Applied Biosystems). Az elektroferogramokat
a gyártó Sequencing Analyzer v5.4 szoftverével analizáltuk.

Eredmények
A család 2001-es genetikai vizsgálatakor a béta-miozin nehézlánc-gén 0<+ 19-es exonjában egy
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$] pULQWHWW ¿~ PLQWiMiEDQ D] ~M JHQHUiFLyV V]HNYHQiOiV D NRUiEEL JHQHWLNDL DGDWRNDW PHJHUĘVtWYH SRQWRsan azonosította az anyai ágon örökölt MYH7 p.Arg*OQPXWiFLyWpVLJD]ROWDKRJ\D¿~D]DSDLiJRQ
örökölt 0<%3& p.Ser593ProfsTer11-mutációra is horGR]ytJ\ĘNHWWĘVPXWiFLyKRUGR]yQDNV]iPtW$PiVLN
NLV¿~D]DSDLPXWiFLyWVHPKRUGR]WD iEUD 

Megbeszélés
Munkánkban két patogén mutáció, MYH7 p.Arg719Gln
és 0<%3& p.Ser593ProfsTer11-mutáció hordozását
1. ÁBRA. A vizsgált család 2001-ben közölt (18) négygePXWDWWXNNLHJ\+&0EHQV]HQYHGĘFVDOiGEDQDPHO\
nerációs családfája. A férfiakat négyzet, a nőket kör jelöli,
a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket
N|]OD]HJ\LND]DQ\DLDPiVLND]DSDLiJRQ|U|NOĘkitöltött szimbólum reprezentálja. Az index betegre (II:11)
dött. A mindkét mutációt hordozó családtagban malignyíl mutat
QXVIRUPiEDQPHJMHOHQĘSURJUHVV]tYEHWHJVpJKH]pV
NRUDLV]tYKDOiOKR]YH]HWĘEHWHJVpJHWpV]OHOWQN
p.Arg719Gln (rs121913641) mutációt azonosítottunk Új generációs szekvenáláson alapuló adatok szerint
(18). A család genetikai analízisekor az index beteg +&0EHQ D PXOWLSOH[ PXWiFLyN HOĘIRUGXOiVL DUiQ\D D
PHOOHWWFVDNDNOLQLNDLODJpULQWHWW¿~ ,,, PLQWiMiEDQ mutáció pozitív HCM-populációban 3-19%-ig terjed,
észleltük a mutációt, hasonlóan heterozigóta formában. átlagban 8% (19). Kisszámú betegcsoportok vizsgáMivel a mutációt az index beteg szüleiben nem lehe- lata és esettanulmányok alapján a multiplex mutációt
tett igazolni, ez a mutáció, „de novo” eredetére utalt. hordozókban súlyosabb klinikai képet, pl. a betegség
$]LQGH[EHWHJPiVLNNLV¿DpVDIpUMHQHPKRUGR]WDD korábbi életkorban való kialakulását, súlyosabb balmutációt iEUD 
NDPUDKLSHUWUy¿iW D V]tYHOpJWHOHQVpJ QDJ\REE SUHAz új generációs szekvenálás az érintett édesapa min- YDOHQFLiMiWpVDKLUWHOHQV]tYKDOiOJ\DNRULEEHOĘIRUGXOiWiMiEDQDPLR]LQN|WĘ&IHKpUMHJpQEHQ 0<%3& azo- sát írták le (20–22). Mindazonáltal az American College
nosított egy 2-bp mikrodeléciót a gén 18-as exonjában, of Medical Genetics and Genomics és az Association
DPHO\HJ\FVRQNROyMHOOHJĦPXWiFLyKR]S6HU3URIV- for Molecular Pathology (ACMG/AMP) által nemrégen
Ter11 (rs730880713) mutációhoz vezetett  iEUD . A NLGROJR]RWWUpV]OHWHVYDULiQVNODVV]L¿NiFLy  DODSMiQ
fenti multiplex variánsok nagy része nem felel meg a
variánsokat kapilláris szekvenálással is validáltuk.
SDWRJpQYDOyV]tQĦOHJ SDWRJpQ EHVRUROiVQDN pV QDJ\
részük „bizonytalan hatású variáns”-nak (variant of
XQNQRZQVLJQL¿FDQFH986 WDUWKDWy)HQWLNULWpULXPRN
alapján a „valóban” két patogén mutációt hordozó betegek aránya a mutáció pozitív HCM-es beteg csoporton
belül mindössze 0,4% (19).
Mindazonáltal két „igazi” patogén mutációt hordozó
HCM-es betegekben kifejezett malignus klinikai kép
látható. Ez különösen azokban a ritka esetekben észOHOKHWĘDPLNRUHJ\EHWHJKRPR]LJyWDD]DGRWWPXWiFLóra, tehát mindkét génkópiája mutáns. Egy olyan ámis
család 20 családtagjában, akikben a 0<%3&-gén
homozigóta „splice-site” mutációja volt kimutatható, a
EHWHJVpJPiUDQHRQDWiOLVNRUEDQNLIHMOĘG|WWpVKDOiOKR]YDJ\V]tYWUDQV]SODQWiFLyKR]YH]HWHWWD]HOVĘpOHWpY
alatt (24). Olyan további esetek mindegyikében, kikben
két „radikális” (nonszensz, frame-shift vagy „splice-site”) 0<%3&-mutáció volt kimutatható, a betegség
gyermek- vagy kamaszkorban jelentkezett és súlyos
2. ÁBRA. A vizsgált család érintett részének revideált
klinikai képpel társult (hirtelen szívhalál és szívtranszpcsaládfa-részlete. A férfiakat négyzet, a nőket kör jelöli,
a klinikailag egészséges családtagokat üres, a betegeket
lantáció végstádiumú szívelégtelenségbe való progkitöltött szimbólum reprezentálja. A családtagok azonosíresszió miatt).
tója az 1. ÁBRÁN feltüntetett azonosítókkal megegyezik.
)HQWLHNHWiOODWNtVpUOHWHVPRGHOOHNLVPHJHUĘVtWLNDPHA szimbólumok alatti genotípusban a + jel hordozó, a – jel
lyek szerint homozigóta „knock-out” egerekben súlyonem hordozó állapotot jelöl
sabb klinikai kép alakul ki, mint heterozigóta formában.
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3. ÁBRA. Az édesapában azonosított GT 2-bp mikrodeléció a MYBPC3-gén 18-as exonjában (c.1776_1777delGT), amely
p.Ser593ProfsTer11 mutációhoz vezet. Felső panel: normál szekvencia. Alsó panel: mutáns szekvencia

Utóbbit jól példázza a béta-miozin lánc Arg403Gln
mutációjának egérmodellje, amelyben homozigóta forPiEDQ PiU D] HOVĘ KpWHQ V~O\RV GLODWDWtY FDUGLRP\RSDWKLD DODNXO NL PtJ KHWHUR]LJyWD HJHUHNEHQ NpVĘEE
30-40 hetes korban alakul ki típusos HCM (25, 26).
A 0<%3&-gén „knock-out” egérmodelljében hasonló
módon homozigóta formában DCM alakul ki már neRQDWiOLV NRUEDQ PtJ KHWHUR]LJyWD IRUPiEDQ NpVĘEEL
pOHWNRUEDQ+&0IHMOĘGLNNL  (]HQPHJ¿J\HOpVHND]
~QÄJpQGy]LV´HႇHNWXVUDXWDOQDN
$]iOWDOXQNpV]OHOWNHWWĘVPXWiFLyPLQGHJ\LNHSDWRJpQ
mutációnak tartható. A 719-es kodon által kódolt arginin a béta-miozin nehézlánc-protein azon doménjének
UpV]HDPHO\DPLR]LQN|QQ\ĦOiQFRNNDOiOOLQWHUDNFLyban (28). A béta-miozin nehéz lánc 719-es pozíciójában
OpYĘ DUJLQLQ DPLQRVDY D] |VV]HV IHOQĘWW HPOĘV PLR]LQ
nehézlánc-szekvenciában megtartott, amely az adott
aminosav esszenciális szerepét (strukturális vagy funkFLRQiOLV  YDOyV]tQĦVtWL $ HV NRGRQQiO HJ\ PiVLN
mutációt is leírtak már [Arg719Trp (29–30)] több, egymással nem rokon családban, amely az adott kodon
az átlagosnál magasabb mutációs rátájára utalhat. A
MYH7 p.Arg719Gln-mutációt >30 betegben észlelték
YLOiJV]HUWHpVHJ\pUWHOPĦV]HJUHJiFLyVDGDWRNLVUHQdelkezésre állnak vele kapcsolatban, ezért az ACMG/
$03NULWpULXPRN DODSMiQ HJ\pUWHOPĦ SDWRJpQ PXWiciónak tartható. Hasonló a helyzet a 0<%3&-gén
p.Ser593ProfsTer11 mutációjával, amely egy „típusos”
csonkoló hatású „splice-site” 0<%3&-mutáció, amely

D&OLQ9DUDGDWEi]LVEDQHJ\pUWHOPĦSDWRJpQEHVRUROiVsal szerepel.
A bemutatott eset a HCM-ben használt hirtelen szívhalál, és általában a betegség prognózisával kapcsolatos rizikóbecslés limitációját is jól jelzi. Bár a genetikai
YL]VJiODW HUHGPpQ\pQHN ¿J\HOHPEHYpWHOH QHP UpV]H
fenti algoritmusoknak (1), egyedi esetekben a genetiNDLDQDOt]LVHUHGPpQ\HPLQWHVHWQNEHQLVMHOHQWĘVHQ
árnyalhatja a klinikai megítélést. A genetikai vizsgálat
HOYpJ]pVH +&0HV EHWHJHNEHQ ± HOVĘVRUEDQ WRYiEEL
érintett családtagok igazolása céljából – az ESC-ajánOiVV]HULQW,%V]LQWĦ  GHDGRWWHVHWEHQDSURJQy]LV
megítélésében is segítséget nyújthat. Utóbbi miatt is,
mint ahogy azt az ESC-ajánlás is javasolja, a HCM-es
EHWHJHN WHUFLHU V]LQWĦ FHQWUXPEDQ W|UWpQĘ PXOWLGLV]FLSOLQiULV V]HPOpOHWĦ N|YHWpVH MDYDVROW NO|Q|VHQ ELzonytalan diagnózis, súlyos panaszok, illetve a betegséghez társuló komplikációk esetén (1).

Következtetések
Összefoglalva, munkánkban a malignus formában
PHJMHOHQĘ SURJUHVV]tY EHWHJVpJKH] pV NRUDL V]tYKDOiOKR] YH]HWĘ +&0 HVHWpEHQ D EpWDPLR]LQ QHKp]lánc-gén (MYH7S$UJ*OQ pVPLR]LQN|WĘ&IHKpUMH
gén (0<%3& S6HU3URIV7HU  NHWWĘV PXWiFLyMiW
D]RQRVtWRWWXN8WyEELYDOyV]tQĦVtWKHWĘDV~O\RVPRUIRlógiai képpel és lefolyással járó HCM okaként.
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.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV
$ PXQND D Ä5LWND EHWHJVpJHN SDWRJHQH]LVpQHN NXWD
WiVD ~M GLDJQRV]WLNDL pV WHUiSLiV HOMiUiVRNDW PHJDOD
SR]y IHMOHV]WpVHN´ *,123  D]
ÄeOHWHW YH6]pO\H]7HWĘ $NXW PHJEHWHJHGpVHN V~O<RV
ViJL pV K$/iOR]iVL PXWDWyOQDN MD9tWiVD WUDQV]OiFLyV
RUYRVWXGRPiQ\LP(JN|]HOtWpVEHQ±67$<$/,9(´ *,
123  pV D 6]HJHGL 7XGRPiQ\
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