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$ SHULSDUWXP FDUGLRP\RSDWKLD 33&  D WHUKHVVpJ YpJVĘ LGĘV]DNiEDQ YDJ\ D V]OpVW N|YHWĘ KyQDSRNEDQ NLDODNXOy
EDONDPUDGLV]IXQNFLyPLDWWLV]tYHOpJWHOHQVpJNpSpEHQPHJMHOHQĘLGLRSDWKLDVFDUGLRP\RSDWKLDDPHO\QHNKiWWHUpEHQD
szívelégtelenség más okai kizárhatók. Adatok utalnak arra, hogy a PPC-t az esetek egy részében genetikai eltérések
RNR]]iNpVH]DJHQHWLNDLKiWWpUiWIHGpVWPXWDWDGLODWDWtYFDUGLRP\RSDWKLiEDQ '&0 PHJ¿J\HOWHNNHO
0XQNiQNEDQ33&PLDWW6]HJHGHQV]tYWUDQV]SODQWiFLyQiWHVHWWpYHVQĘEHWHJJHQHWLNDLDQDOt]LVpWYpJH]WNHO$
PiVRGLNWHUKHVVpJpWYLVHOĘEHWHJWHUKHVVpJHKHWpEHQNHUOWpV]OHOpVUHQHKp]OpJ]pVPLDWWDPHO\QHNKiWWHUpEHQD]
HFKRNDUGLRJUi¿iVYL]VJiODWWiJXOWEDONDPUiWFV|NNHQWEDONDPUDIXQNFLyW () tUWOH$V]tYHOpJWHOHQVpJWQHWHL
levosimendan, dopamin, dobutamin adása, IABP keringéstámogatás ellenére progrediáltak, a balkamra-funkció tovább
romlott (EF: 14%), alacsony perctérfogat (CI: 1,4 l/min/m2, SV: 21 ml) szindróma alakult ki, hypoxia miatt gépi lélegeztetés vált szükségessé. A válságos állapot miatt egyedüli megoldásként urgens szívtranszplantáció jött szóba, amelyet
DEHWHJV]iOOtWKDWDWODQiOODSRWDPLDWW6]HJHGHQYpJH]WHNHO&VDOiGV]ĦUpVHVRUiQGHUOWIpQ\DUUDKRJ\pGHVDQ\MDGLlatatív cardiomyopathiában szenved, amely alapján familiáris cardiomyopathia merült fel, és genetikai vizsgálat történt.
A genetikai vizsgálat újgenerációs szekvenálással történt, 103 cardiomyopathia-gént tartalmazó panel célzott újraszekvenálásával. A genetikai vizsgálat során összesen 5 variánst detektáltunk, amelyek közül a titingén 771 p.Arg13527Stop és a dezmoplakingén '63 p.Arg2284Stop variánsa bizonyult kóroki mutációnak. Mindkét variáns ismert
a szakirodalomban, a 771 p.Arg13527Stop variáns DCM-ben szerepelt kóroki variánsként, míg a DSP p.Arg2284Stop
variánst ARVC-vel és &DUYDMDOV]LQGUyPiYDO hozták kapcsolatba. Eddig még nem publikáltak olyan estet, ahol ez a két
patogén variáns együtt jelent volna meg.
(VHWQNIHOKtYMDD¿J\HOPHWDUUDKRJ\DSHULSDUWXPFDUGLRP\RSDWKLDD]HVHWHNHJ\UpV]pEHQJHQHWLNDLHUHGHWĦOHKHW
H]pUWD33&EHWHJHNFVDOiGV]ĦUpVHpVDGRWWHVHWEHQJHQHWLNDLYL]VJiODWDOHKHWLQGRNROW
.XOFVV]DYDN titin, desmoplakin, peripartum cardiomyopathia, dilatatív cardiomyopathia, szívtranszplantáció, újgenerációs
szekvenálás
$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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,GHQWL¿FDWLRQRIDWLWLQDQGGHVPRSODNLQGRXEOHJHQHPXWDWLRQLQSHULSDUWXPFDUGLRP\RSDWK\JHQHWLFDQDO\
VLVRIWKH¿UVWSDWLHQWZLWKKHDUWWUDQVSODQWDWLRQSHUIRUPHGLQ6]HJHG
Peripartum cardiomyopathy (PPC) is an idiopathic cardiomyopathy presenting with heart failure secondary to left ventricular systolic dysfunction towards the end of pregnancy or in the months following delivery, when no other cause of
heart failure is found. Data support the observation that PPC and dilated cardiomyopathy (DCM) share a similar genetic
background in a number of cases.
We performed genetic analysis of a 36-years-old female patient who underwent heart transplantation due to PPC in
Szeged. The patient, with her second pregnancy, was admitted to our Institution at 38 weeks of gestation because of
dyspnea. Echocardiography showed a dilated left ventricle with reduced left ventricular ejection fraction (EF: 30%).
Symptoms of heart failure progressed despite of intensive treatment including levosimendan, dopamine, dobutamine
and IABP support. The left ventricular function further deteriorated (EF: 14%), low cardiac output syndrome (CI: 1.4 l/
min/m2, SV: 21 ml) developed, and mechanical ventilation was necessary because of hypoxia. Due to the life-threatening clinical situation, the only solution was urgent heart transplantation, which was carried out in Szeged, as the patient
was unsuitable for transport. Family screening revealed that her mother had dilated cardiomyopathy. Based on this,
familial cardiomyopathy was suspected, and genetic screening was performed.
Genotyping was performed by next generation sequencing, with a platform including 103 causative cardiomyopathy
JHQHV*HQHWLFVFUHHQLQJGHWHFWHGYDULDQWVDQGWZRRIWKHPZHUHSDWKRJHQLFZLWKDWUXQFDWLRQHႇHFWRQHLQWKH
titin gene (771 p.Arg13527Stop) and another in the desmoplakin gene ('63 p.Arg2284Stop). The pathogenic variants
predispose to lose normal protein function either by protein truncation or nonsense-mediated mRNA decay. The
p.Arg13527Stop variant in the 771 gene has been reported in association with DCM and the p.Arg2284Stop variant in
the '63 gene has been published previously in association with ARVD/C and Carvajal-syndrome. So far, no case of
these two pathogenic variants occurring together has been published.

Our case highlights the fact that some of the PPCs may have genetic origin. A family screening should be performed in each patient and genetic screening when suspicion arises.
.H\ZRUGV titin, desmoplakin, peripartum cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy, heart transplantation, next-generation
sequencing

Bevezetés

gessé. További potenciális komplikációként tromboemEyOLD YDJ\ ULWPXV]DYDU IRUGXOKDW HOĘ $ 33& NH]HOpVH
A peripartum cardiomyopathia (PPC) az ESC Heart megegyezik a csökkent ejekciós frakciójú szívelégte)DLOXUH $VVRFLDWLRQ OHJXWyEEL GHILQtFLyMD V]HULQW ÄD lenség kezelésével, adott esetben a magzat jelentetWHUKHVVpJ YpJVĘ LGĘV]DNiEDQ YDJ\ D V]OpVW N|YH- te kontraindikációk figyelembevételével. A PPC-ben
WĘ KyQDSRNEDQ NLDODNXOy EDONDPUDGLV]IXQNFLy PLDWWL specifikusan alkalmazható bromocriptinterápia jelenleg
V]tYHOpJWHOHQVpJ NpSpEHQ PHJMHOHQĘ LGLRSDWKLiV FDU- vizsgálatok tárgya (2, 3).
diomyopathia, amelynek hátterében a szívelégtelenség Adatok utalnak arra, hogy a peripartum cardiomyopamás okai kizárhatók. A diagnózis kizáráson alapul. A thia és a dilatatív cardiomyopathia (DCM) esetek egy
bal kamra nem mindig tágult, de a bal kamrai ejekciós UpV]pEHQ iWIHGpV pV]OHOKHWĘ (UUH XWDO HJ\UpV]W D] D
frakció majdnem minden esetben 45% alá csökken” (1). PHJILJ\HOpVKRJ\D'&0|U|NOĘGĘIRUPiMiEDQDIDPLBár a betegség az egész világon ismert, a világ egyes liáris DCM által érintett egyes családtagokban PPC kiterületein, pl. Nigériában és Haitin különösen magas az DODNXOiViWpV]OHOWpNPiVUpV]WD33&iOWDOpULQWHWWQĘincidenciája. A betegség kialakulása szempontjából to- EHWHJHN FVDOiGV]ĦUpVpQpO '&0HV EHWHJHNHW OHKHWHWW
YiEEL UL]LNyIDNWRUW MHOHQW D SUHHFODPSVLD HOĘIRUGXOiVD igazolni a családtagok között (4–6). Egyes PPC-bepVD]HOĘUHKDODGRWWDQ\DLpOHWNRU%iUD33&SDWRIL]LR- WHJHN JHQHWLNDL V]ĦUpVH RO\DQ JHQHWLNDL PXWiFLyNDW
lógiája továbbra sem tisztázott részleteiben, a legutób- LJD]ROW DPHO\HN '&0EHQ LV HOĘIRUGXOQDN PLQW SO D
bi évtizedek kutatása a PPC-re hajlamos egyénekben béta-miozin 0<+ és troponin C 711& géneket
YDV]NXORKXPRUiOLV IRO\DPDWRN MHOHQWĘVpJpW KDQJV~- pULQWĘPXWiFLyN(J\QHPUpJLYL]VJiODWV]HULQWPLQGD
O\R]]iN $] pULQWHWW QĘN W|EE PLQW IHOpEHQ D EDONDP- PPC-t, mind a DCM-et okozó genetikai eltérések között
ra-diszfunkció normalizálódik, néhányukban krónikus a titin 771 gén érintettsége a leggyakoribb, amely köcardiomyopathia alakul ki, és az eseteként kialakuló zös genetikai prediszponáltságra utal (7, 8). Ezen adarefrakter szívelégtelenség miatt mechanikus keringés- tok alapján a PPC egyes esetei terhesség alatt manitámogatás és/vagy szívtranszplantáció válik szüksé- fesztáló, larvált DCM-eseteket jelentenek, és olyan
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szívelégtelenség tünetei miatt levosimendanterápia indult intraaortikus ballonpumpa behelyezése mellett. A
N|YHWNH]ĘKpWHQOHYRVLPHQGDQ,$%3GRSDPLQGREXWDmin mellett állapota hemodinamikailag viszonylag stabil
volt, de a terápia csökkentését nem tolerálta. 2005. 05.
12-én kapcsolatfelvétel történt a transzplantációs közSRQWWDOpQQHJDWtYHUHGPpQ\ĦNRURQDURJUiILDpV
szívizom-biopszia történt. 2005. 05. 24-én fokozódó fulladás, hypoxia miatt respirátorkezelés vált szükségessé,
a balkamra-diszfunkció tovább súlyosbodott (EF 14%).
Jobb szívfél katéterezése alacsony perctérfogat-szindrómát igazolt (CI: 1,4 l/min/m2, SV: 21 ml, SVRI: 3590
dynes/sec/cm –5/m2, PVRI: 58 dynes/sec/cm –5/m2, PAP:
23 Hgmm). A válságos állapot miatt egyedüli megoldásBeteg és módszer
NpQW VUJĘV V]tYWUDQV]SODQWiFLy M|WW V]yED DPHO\HW D
Esetismertetés
beteg szállíthatatlan állapota miatt Szegeden végeztek
$] pV]OHOpVHNRU  pYHV PiVRGLN WHUKHVVpJpW YLVHOĘ el 2005. 05. 25-én a budapesti Városmajori Ér- és SzívQĘEHWHJ WHUKHVVpJH  KHWpEHQ   iQ NH- VHEpV]HWL .OLQLND WUDQV]SODQWiFLyV WHDPMH N|]UHPĦN|rül az SBO-ra nehézlégzés miatt, amelynek hátterében GpVpYHO$SHUI~]LyVLGĘSHUFDJUDIWLV]NpPLiVLGĘ
az echokardiográfiás vizsgálat tágult bal kamrát, csök- 3 óra 16 perc volt.
kent balkamra-funkciót (EF: 30%) írt le II. fokú mitrális $ EHWHJ FVDOiGV]ĦUpVH VRUiQ GHUOW IpQ\ DUUD KRJ\
inszufficiencia mellett. 2005. 05. 03-án az Anesztezio- édesanyja dilatatív cardiomyopathiában szenved.
lógiai és Intenzív Terápiás Intézet Intenzív Osztályára Utóbbi alapján familiáris cardiomyopathia merült fel, és
került, ahol nyugalmi dyspnoét, lábszárödémát észlel- genetikai vizsgálat történt a beteg tájékoztatása és betek, enyhén emelkedett májfunkciós értékek mellett. Az leegyezése alapján.
ott készült echokardiográfia súlyosan csökkent balkam- A vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györra-funkciót (EF: 19%), III-as fokú mitrális inszufficienciát, gyi Albert Klinikai Központ Regionális Humán Orvosemelkedett pulmonalis nyomást írt le (PAP: 60 Hgmm), biológiai Tudományo és Kutatásetikai Bizottsága a
PHOONDU|QWJHQHQMHOHQWĘVFDUGLRPHJDOLiYDO iEUD  A 165/2016-SZTE számon engedélyezte.
vérgáz vizsgálata respiratórikusan kompenzált metabolikus acidózist igazolt. A fentiek alapján peripartum car- *HQHWLNDLYL]VJiODW
diomyopathiát véleményeztünk. Dobutamin, diuretikum A genetikai vizsgálat során célzott újraszekvenálással
mellett az állapota stabilizálható volt. 2005. 05. 04-én 103, ismert cardiomyopathiát okozó gént vizsgáltunk.
sectio caesarea útján egészséges kislánynak adott éle- 8WyEEL D] $JLOHQW Ä6XUH6HOHFW´ WHFKQROyJLiW KDV]QiOMD
WHWDPĦWpWN|]EHQKHPRGLQDPLNDLODJVWDELOYROW%HOJ\y- HJ\HGL WHUYH]pVĦ FpOUpJLyVSHFLILNXV  ES KRVV]~
gyászati ITO-ra való visszavétele után kamrai aritmiák 516 ÄEDLW´HNNHO $JLOHQW 7HFKQRORJLHV 6DQWD &ODmiatt amiodaront kapott, majd 2005. 05. 05-én súlyos ra, CA, United States). A sokszorosított DNS szekve|U|NOĘGĘPRQRJpQHVEHWHJVpJQHNIHOHOQHNPHJPLQW
a familáris cardiomyopathiák (9–11), cardiomyopathia
fenokópiák (12, 13) vagy a familiáris ioncsatorna-betegségek (14–17).
Közleményünkben egy ilyen peripartum cardiomyopathia esetet mutatunk be, amelynek hátterében genetikai
YL]VJiODWWDONHWWĘVWLWLQpVGHVPRSODNLQJpQPXWiFLyWOHhetett kimutatni. Az eset további érdekességét az adja,
KRJ\ D YiOViJRV NOLQLNDL NpS VUJĘV V]tYWUDQV]SODQWiciót tett szükségessé, amelyet Szegeden végeztek el,
PLQWD]HOVĘpVPLQGH]LGiLJHJ\HWOHQYLGpNHQYpJ]HWW
szívtranszplantációt.

1. ÁBRA. A beteg echokardiográfiás (csúcsi 4-üregi nézetből) és mellkas RTG-felvételei, amelyek jelentős cardiomegaliát, jelentősen tágult szívüregeket és csökkent ejekciós frakciót igazoltak
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2. ÁBRA. A beteg kapilláris szekvenálással történt genetikai
vizsgálatának elektroferogramjai, amelyek a titin- (TTN)
gén p.Arg13527Stop és a desmoplakin- (DSP) gén p.Arg2284Stop mutációit mutatják

nálását SOLiD 5500xl Systemmel (Life Technologies,
Grand Island, NY, United States) végeztük. A SOLiD
readek mappingjét a Genomic Workbench ver 7.0.3mal (CLC Bio, Qiagen) végeztük, a Human Genome
Assembly hg19-et mint referenciaszekvenciát használva. A variánslehívás és variánsannotáció ugyanezzel a
szoftverrel készült. A misszensz mutációk által okozott
aminosavcserék funkcionális hatását a SIFT és PROVEAN predikciós programokkal elemeztük.
Az azonosított genetikai variánsok validálásra kerültek direkt kapilláris szekvenálás által (BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, Applied Biosystems),
amely során a titin- 771 és desmoplakin- '63 gének kódoló szakaszainak szekvenálása történt meg ABI
Prism 310 Genetic Analyzeren (Applied Biosystems).
Az elektroferogramokat a gyártó Sequencing Analyzer
v5.4 szoftverével analizáltuk.

Eredmények
A genetikai vizsgálat során összesen 5 variánst deWHNWiOWXQN $ YDULiQVRN N|]O NHWWĘ D WLWLQJpQ 771
p.Arg13527Stop variánsa (rs374140736); és a desmoplakingén (DSP) p.Arg2284Stop (rs794728130) variánsa bizonyult kóroki variánsnak  iEUD . Mindkét
variáns patogén-besorolással szerepel a ClinVar adatbázisban. További három variáns (771 p.Glu22041Gln,
p.Thr18440Ile; -83 S9DO,OH  EL]RQ\WDODQ MHOHQWĘVpJĦYDULiQV 986 PHJMHO|OpVVHOV]HUHSHOD]DGDWEizisokban. A feltételezetten kóroki variánsok közül mindkét esetben csonkoló hatású, a fehérje tekintetében
funkcióvesztéses mutációt jelentenek.

A PPC családi halmozódása ismert jelenség, egy német vizsgálat az általuk vizsgált betegcsoport 15%ában észlelte a cardiomyopathia valamilyen formájú familiáris megjelenését (6). Családi halmozódást
mutató tizennyolc eset közül 6SDHQGRQFN=ZDUWV pV
PXQNDWiUVDL 4 esetben (22%) találtak patogén genetikai mutációt, amelyek közül három esetben a titingén
YROWpULQWHWW$33&EHWHJN|]OPLQG|VV]HNHWWĘEHQ
normalizálódott a bal kamrai ejekciós frakció (7). Egy
másik, családi halmozódás szempontjából nem szelektált csoportban 172 PPC-eset genetikai vizsgálatakor
15%-ban találtak patogén genetikai eltérést, amelyek
2/3 része a titingént érintette. A mutációk nagy része
a titinfehérjének a sarcomer A sávjában lokalizálódó
aminosavjait érintette, hasonlóan a DCM-et okozó titinmutációkhoz. Érdekes módon a titinmutációk mind kauNi]XVLPLQGDIURDPHULNDLHWQLNXPEDQHOĘIRUGXOWDNpV
a titinvariánsok jelenléte összefüggött az 1 éves utánkövetéskor mért alacsonyabb bal kamrai ejekciós frakcióval (8).
Az általunk észlelt mindkét variánst közölték már korábban a szakirodalomban, mint kóroki variánst. A 771
p.Arg13527Stop variánst DCM-ben írták le kóroki variánsként. 1RUWRQpVPXQNDWiUVDL egy DCM-es család
hat családtagjában észlelték, amelyek közül három
családtag DCM-ben, egy családtag pedig balkamra-megnagyobbodás nélküli szisztolés diszfunkcióban
szenvedett (18). &KDQDYDW pV PXQNDWiUVDL egy sporadikus DCM-esetben írták le fenti 771-mutáció jelenlétét (19). A 771 p.Arg13527Stop-mutáció – a DCM-et
okozó 771-mutációkhoz hasonlóan – a titingén a sarcomer A sávjában lokalizálódó aminosavját érinti. A
'63 p.Arg2284Stop variánst aritmogén jobb kamrai
cardiomyopathiával (ARVD) és &DUYDMDOV]LQGUyPiYDO
(gyapjas haj, palmoplantaris keratoderma és DCM triásza) hozták kapcsolatba (20, 21). Mindkét mutáció funkFLyYHV]WĘPXWiFLyQDNWDUWKDWyYDJ\DVWRSNRGRQPLDWW
iWtUyGyFVRQNROWIHKpUMHNHOHWNH]pVHYDJ\DÄQRQVHQVH
mediated mRNA decay” miatt lebomló fehérje miatt kialakuló haploinszufficiencia miatt. Esetünk érdekessége, hogy eddig még nem publikáltak olyan esetet, ahol
ez a két patogén variáns együtt jelent volna meg.

Következtetés
Esetünk felhívja a figyelmet arra, hogy a peripartum
cardiomyopathia az esetek egy részében genetikai
HUHGHWĦH]pUWD33&EHWHJHNFVDOiGV]ĦUpVHpVDGRWW
esetben genetikai vizsgálata javasolt.

Megbeszélés

.|V]|QHWQ\LOYiQtWiV
$ V]HU]ĘN N|V]|QHWNHW IHMH]LN NL prof. dr. Szabolcs
0XQNiQNEDQHJ\NHWWĘV771 p.Arg13527Stop és '63 Zoltán SURILOYH]HWĘ V]tYVHEpV]QHN pV D 9iURVPDMRp.Arg2284Stop mutációt azonosítottunk súlyos klinikai ri Szív- és Érgyógyászati Klinika általa vezetett szívPHJMHOHQpVĦ SHULSDUWXP FDUGLRP\RSDWKLD KiWWHUpEHQ transzplantációs munkacsoportjának a szívtranszpDPHO\VUJĘVV]tYWUDQV]SODQWiFLyWWHWWV]NVpJHVVp
lantációban nyújtott önzetlen szakmai segítségükért
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pV HOpYOKHWHWOHQ pUGHPHLNpUW $ PXQND D Ä5LWND EHtegségek patogenezisének kutatása, új diagnosztikai
és terápiás eljárásokat megalapozó fejlesztések” (GI123  D] ÄeOHWHW YH6]pO\H]7HWĘ
Akut megbetegedések súlYossági és hALálozási mutatóinak jaVítása transzlációs orvostudományi mEgközelítésben – STAY ALIVE” (GINOP-2.3.2-15-2016-00048)
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