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Bevezetés
Az „Orvosi genomika és bioinformatika” könyv, az alap genomikai ismereteken túl, kilenc,
gazdasági és társadalmi szempontból nagy jelentőségű, gyakori betegség genetikai és
genomikai hátterével foglalkozik. A könyv fő céljai a humán és főleg az orvosi genomika
egyes fejezeteinek, a gyakori betegségek genomikai szemléletének bemutatása, és rengeteg,
bár messziről nem teljes, erre vonatkozó kutatás és annak eredményeinek ismertetése.
A könyv első három fejezete a könyv többi fejezetéhez szükséges elméleti alapokat és
módszereket tárgyalja. A könyv tartalmának teljes megértéséhez szükségesek némi genetikai,
immunológiai és statisztikai alapismeretek. A statisztikai ismeretek leginkább a példaként
bemutatott eredmények értékelésének megértéséhez szükségesek.
A 4. fejezet orvosi bioinformatikával foglalkozik. Ezt a fejezetet azoknak ajánljuk, akik kicsit
mélyebben szeretnének ezzel a területtel megismerkedni, és, mivel a fejezet számos képletet
és matematikai formulát tartalmaz, azoknak, akik az átlagosnál erősebb matematikai,
informatikai háttérrel rendelkeznek. A fejezet feldolgozása nem feltétele a későbbiekben
ismertetett eredmények megértésének, hiszen az ezekhez elégségeses bioinformatikai,
statisztikai alapismereteket az első három fejezet tartalmazza.
Az 5-11. fejezetek sorrendben a következő betegségeket tárgyalják: allergia, asztma, 1-es
típusú diabetes mellitus, 2-es típusú diabetes mellitus, obezitás, magas vérnyomás,
atherosclerosis, Alzheimer-kór és Parkinson-kór. Ez mind olyan betegség, melyek
kialakulásához általában több gén és a környezet kölcsönhatása szükséges, azaz mindegyik
úgynevezett poligénes, multifaktoriális, vagy komplex betegség. A könyvnek nem célja, hogy
ezekről a betegségekről orvosi-szintű részletes leírást adjon, azonban minden betegségről
megtalálhatók fontosabb jellemzői, a betegséghez kapcsolódó esetleges definíciók illetve főbb
tünetek. Minden betegségnél külön alfejezet ismerteti a betegség gyakoriságát
Magyarországon, illetve a világ más területein, esetleg egyes etnikumokban, ha ez arra utal,
hogy bennük a genetikai hajlam eltér az azonos környezetben élő más etnikumúakétól.
Mivel a betegségekre való hajlam öröklődése nem mindig egyértelmű, minden betegségnél
tárgyaljuk egy külön alfejezetben az erre vonatkozó kutatások eredményét.
Mivel ezeknek a betegségeknek a kialakulásához környezeti hatások is szükségesek, egy
alfejezetben ez is ismertetésre kerül.
A betegségek genetikai, genomikai hátterének megértéséhez elengedhetetlen, hogy
megismerkedjünk a betegség manifesztálódásához elvezető molekuláris mechanizmusokkal.
Itt a tudomány jelenlegi állását ismertetjük, ami azonban éppen az új genomikai ismeretek
miatt is módosulhat, amit néhány esetben a fejezetek végén tárgyalunk is. Mivel ezek a
társadalom számára is nagyon fontos betegségek, rengetegen kutatják pathomechanizmusukat,
és óriási mennyiségű információ áll rendelkezésre erre vonatkozólag. Jellemzően minden
betegségről már számos könyv íródott, ami ezzel foglalkozik. Éppen ezért, ebből a
szempontból, ebben a könyvben nem törekedhettünk teljességre, és csak a genetikai és
genomikai eredmények megértéséhez szükséges, leginkább elfogadott molekuláris
mechanizmusokat tárgyaljuk röviden.
A betegségek pathogenezisének, genomikai hátterének megismeréséhez, a terápiák
kifejlesztéséhez, teszteléséhez nélkülözhetetlenek az állatmodellek. Minden betegségnél
bemutatunk néhány betegségmodellt, illetve érdekesebb eredményekhez vezető genomikai
állatkísérletet. Mivel a könyv fő céljai elsősorban a genomika módszerek orvosbiológiai
alkalmazásának, illetve a betegségek genomikai hátterének kutatásának bemutatása, itt
elsősorban arra törekedtünk, hogy olyan állatmodelleket, állatkísérleteket mutassunk be,
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amelyekkel, az érdekesebb, fontosabb eredményeken túl, minél többféle genomikai módszert
ismerhetünk meg.
Külön alfejezetekben tárgyaljuk a betegségekhez tartozó genetikai és genomikai
eredményeket. A legtöbb betegségnek van, ritka, de hasonló tüneteket mutató monogénes
változata is. Mivel az itt érintett gének bizonyítottan szerepet játszanak a betegség
kialakulásában, ezek megismerése értékes információt nyújt a betegség kialakulásában
szerepet játszó anyagcsereutak, és a genetikai, genomikai eredmények megismeréséhez,
megértéséhez.
Ezután jönnek a betegségek multifaktoriális, gyakori változatainak genetikai és genomikai
kutatásainak, és ezek eredményeinek bemutatása. Mivel minden betegséghez rengeteg ilyen
típusú információ tartozik, egy ilyen könyvnek nem lehet célja telefonkönyvszerűen ezek
teljes körű ismertetése. Itt inkább arra törekedtünk, hogy a legmeggyőzőbb, illetve
legérdekesebb eredményeket mutassuk be.
A fejezetek végén a legfrissebb genomikai eredmények kritikus értékelése található, annak
vizsgálata, hogy ezek hogyan befolyásolják, vagy befolyásolhatják a jövőben a betegségről
meglévő eddigi ismereteinket, vagy az eredmények hogyan ültethetők át a klinikumba, illetve
hasznosíthatók a gyakorlatban.
A betegségek genomikai hátterének kutatásának végső célja, hogy a mainál hatékonyabban
tudjuk befolyásolni a betegség kialakulását, és gyógyítását. A következő két fejezetben
részben olyan eredményeket mutatunk be, amelyek azt mutatják, hogy a genom variációi,
hogyan befolyásolják a külső, környezeti faktorok hatását.
A gén-környezet kölcsönhatás fejezet az erre irányuló kutatások legismertebb és
legérdekesebb eredményeit mutatja be. Ismertet néhány, az emberi genomot alakító
környezeti hatást, illetve az előző fejezetekben tárgyalt betegségekben elvégzett, génkörnyezet kölcsönhatásra vonatkozó kutatások eredményeit.
A farmakogenomika fejezet, az alapismereteken túl, olyan kutatásokat, eredményeket mutat
be, amelyek arra irányulnak, hogy a genom variációi hogyan befolyásolják a korábban
tárgyalt betegségekben a gyógyszerekre adott válaszokat.
A genomika a rendszerbiológiai tudományok közé tartozik. Egy rövid fejezet a
rendszerbiológia alapjait mutatja be, néhány olyan eredménnyel együtt, amely a könyv
korábban tárgyalt betegségeinek genomikai kutatásainak rendszerbiológiai megközelítésére
mutat példákat.
Az 1-14. fejezetek végén találhatók a fejezethez kapcsolódó kérdések. Ez két cél szolgál.
Ezek egyrészt egyetemi vizsgákhoz vizsgakérdések, másrészt megpróbálják a lényeges
információkra irányítani a figyelmet. A szövegben a legtöbb kérdésre adott válasz ki van
emelve, hasonlóan a lényegesebb génnevek, a fontosabb definíciók, fogalmak és eredmények.
Sok angol génnevet értelmetlen magyarra lefordítani, így ezek az eredeti, angol nyelven
szerepelnek. Hasonlóan vannak sokszor olyan angol elnevezések, amelyek magyar
nyelvkörnyezetben is használatosak, ilyenkor ezeket is megadjuk. Az angol szavakat dőlt
betűkkel szedtük.
A genetikai, genomikai kutatások számos új etikai, jogi és társadalmi kérdést vetettek fel. Az
utolsó fejezet ezeket tárgyalja.
A könyv fejezetei közül a 4-diket Antal Péter, a 15-diket Falus András és Oberfrank Ferenc, a
többi fejezetet Szalai Csaba írta. Az 1-3. és 5-14. fejezetekben szereplő ábrákat, a
hivatkozásban megadott források alapján Ungvári Ildikó készítette.
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A könyvben előforduló gyakoribb rövidítések jegyzéke
(Kivéve: gén-, állattörzs-, adatbázisnevek)

AD
AHR
BMI
CAD
CHD
cM
CVD
GWAS
HGP
HT
HWE
KO
LD
LOAD
LOD
MI
MODY
NGS
PAR
PD
RA
RAAS
SNP
TDT
T1DM
T2DM
QT
QTL
WTCCC

szövegkörnyezettől függően: autoszomális domináns; Alzheimer disease; vagy
atópiás dermatitis
airway hypersensitivity
body mass index
coronary artery disease
coronary heart disease
centiMorgan
cardiovascular disease
genome wide association study
Human Genome Project
hypertension
Hardy Weinberg egyensúly
knock out
linkage disequlibrium
late-onset AD, vagy
logarithm of odds
miokardiális infarktus
Maturity onset diabetes of the young
new generation sequencing
population attributable risk
Parkinson disease
rheumatoid arthritises
renin angiotensin aldosteron system
single nucleotide polymorphism
transmission disequilibrium test
Type 1 diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus
quantitative trait
quantitative trait locus
Wellcome Trust Case-Control Consortium
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1. A genomika alapjai - A humán genom.
1.1. Genomika
Bár a genomika tudománya már több évtizedes múltra tekint vissza, tulajdonképpen csak
az elmúlt két évtizedben vált még az élő természettudományokkal foglalkozók között is
igazán ismertté. Annak ellenére azonban, hogy jelenleg is a leggyorsabban fejlődő
tudományágak közé tartozik, a hétköznapi emberek túlnyomó többsége, sőt például a
régebben végzett orvosok, gyógyszerészek számára is gyakorlatilag ismeretlen fogalmat takar.
Éppen ezért a bevezetőben néhány fogalmat definiálok.
Először is: Mi az a genom? A genom: Egy diploid sejt teljes haploid DNS tartalma, plusz
a mitokondriális DNS. Mivel a férfiak és a nők genomja különbözik abban, hogy a férfiaknak
kétféle nemi kromoszómájuk van (X és Y), a genom meghatározásnál ezt is figyelembe kell
venni. A következő fontos kérdés, hogy mivel foglalkozik a genomika? Igazából erre többféle
definíciót is lehet adni, ezek közül talán a legegyszerűbb: A genom működésének,
szerkezetének, kölcsönhatásainak vizsgálata és az ezekhez tartozó módszerek. A DNS
vizsgálatán túl azonban ide tartoznak az RNS-ek vizsgálatai (transzkriptomika), a fehérjék
vizsgálatai (proteomika), bioinformatika, rendszerbiológia is. Egyes meghatározásokban a
genomikát a molekuláris rendszerbiológia szinonimájának is definiálják, amelyben a genom
szintű szerveződések alapján ismerjük meg a világot. Valójában a genomika inkább a
rendszerbiológia részének tekinthető. A genomika vizsgálatának tárgya alapján különböző
alcsoportokra osztható. Lehet például: strukturális genomika; komparatív genomika;
funkcionális genomika; humán genomika; farmakogenomika; orvosi genomika, stb. Ebben a
könyvben főleg az utolsó hárommal foglalkozom.
Van még egy fontos kérdés, ami sokak számára problémát jelent. Mi a különbség a
genetika és a genomika között? Igazából nem húzható éles határvonal a két tudományág
közé, mindenesetre általánosságban elmondható, hogy ha egy gént, vagy genetikai variációt
vizsgálunk, akkor genetikáról szoktunk beszélni, ha több gént, vagy az egész genomot mint
rendszert vizsgáljuk akkor genomikáról beszélünk. Ebből következik, hogy a genomika, mivel
a rendszerbiológia témakörbe tartozik, általában jóval összetettebb módszereket igényel.
Azonban, még a tudományos szóhasználatban is, a két szó használata erős átfedést mutat.

1.2. Humán Genom Projekt
A genomika tudomány ugrásszerű fejlődését a Humán Genom Projektnek (HGP)
köszönhette. A következőkben a teljesség igénye nélkül röviden ismertetem a HGP történetét,
célkitűzéseit és néhány eredményét (1).
Érdekes módon a HGP az amerikai Energiaiügyi Minisztérium (Department of Energy,
DOE) kezdeményezésére indult el. Ennek a minisztériumnak az elődjei voltak ugyanis az
atombomba kifejlesztésének irányítói. Miután Japánban az amerikaiak ledobták a két
atombombát, az amerikai kongresszus azzal bízta meg a DOE elődjét, hogy tanulmányozza a
genomot, hiszen a nukleáris sugárzás hosszú távú károsító hatásának az oka a genom sérülése.
Mivel a genomot úgy lehet legjobban tanulmányozni, ha megismerjük annak felépítését,
1986-ban a DOE az NIH-el (National Institute of Health) összefogva elhatározta a HGP
elindítását. A szervezőmunka 4 évig tartott, és 1990. október 1-én hivatalosan is elindult a
HGP.
A projektre 15 évet és 3 milliárd dollárt szántak. A projekt fő céljai a következők voltak:
Azonosítani a kb. 100.000 gént a humán genomban; Meghatározni a humán genomot felépítő
3 milliárd bázist; Nyilvános adatbázisokban tárolni az információkat, és szoftvereket
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fejleszteni az elemzéshez; Bevonni a magánszektort; Etikai, törvényi és társadalmi
problémákat tisztázni; Modell szervezetek megszekvenálása (pl. egér, csimpánz, háziállatok;
növények, mikroorganizmusok, patogének stb.). Ez utóbbival választ kaphatunk olyan
kérdésekre mint pl: Miért ember az ember (csimpánz vs. ember)? Melyek az élethez
nélkülözhetetlen gének (konzervált gének, amelyek minden élőlényben megtalálhatók)?
Patogének, háziállatok, növények megszekvenálása.
A HGP nem ment teljesen zökkenőmentesen. 1998-ban, a projekt tervezett idejének a
felénél, még csak az emberi genom 5%-a volt ismert, és reménytelennek látszott a projekt
sikeres teljesítése. Craig Venter a projekt egyik vezető alakja egy új módszer bevezetését
javasolta. Ez az ún. „shotgun sequencing” lényege az volt, hogy a genomot rövid darabokra
felszabdalták, ezeket a darabokat megszekvenálták, majd az átfedő szekvenciák segítségével
összeillesztették őket. A módszer bizonyítottan működött kisebb (bakteriális) genomoknál,
azonban a HGP vezetői úgy gondolták, hogy a nagyságrendekkel nagyobb emberi genomnál
ez a módszer nem fog működni. Venter ezért kilépett a HGP-ből és saját céget (Celera)
alapított, és magántőke bevonásával be akarta bizonyítani, hogy jól működik a módszere. Ez a
kiválás katalizátorként hatott az eseményekre. A gyorsuláshoz persze az is hozzájárult, hogy a
8 év alatt rengeteg olyan fejlesztés történt, amelyek hatása ekkora érett meg. A szekvenálást a
Sanger által kifejlesztett didedoxi módszerrel végezték, amelynek egyik hátránya az volt,
hogy a DNS-t felépítő négy nukleotid sorrendjét 4 külön zajló reakció segítségével
állapították meg, melyek termékeit egymás mellett 4 külön csíkban kellett elektroforézis
segítségével futtatni. Ezzel kapcsolatban kifejlesztették, hogyha 4 féle fluorescens festékkel
jelölik meg a 4 terméket, azok egyszerre, egyetlen kapilláris elfo segítségével is futtathatók.
Ráadásul, pl. az Applied Biosystem olyan szekvenáló automatát is kifejlesztett, amely
egyszerre 96 kapillárissal tudott dolgozni és mindössze napi 15 perc beavatkozást igényelt. De
kifejlesztették például a bakteriális mesterséges kromoszóma vektort, amelyekbe a
korábbiaknál lényegesen nagyobb (100-200 kilobázis) genom darabot lehetett klónozni. Az
egyéb jelentős fejlesztések mellett kiemelkedik a számítástechnika fejlődése. A humán
genomot felépítő több mint 3 milliárd „betű” tárolása, kezelése, annotálása a 90-es évek elején
még méregdrága szuperkomputereket igényelt, manapság már bármelyik személyi számítógép
is könnyedén megbirkózik a feladattal. Ezzel kapcsolatban rengeteg új bioinformatikai
módszer került kifejlesztésre és számos nyilvános, felhasználóbarát, on-line adatbázist
alakítottak ki. Mindezek hatására 1999-től 15 hónap alatt 10%-ról 94%-ra nőtt a megismert
humán szekvencia aránya. A szekvenálásokat nagy, gyárszerű épületekben végezték. A
szekvenálás sebességére jellemző, hogy 1999-ben a HGP havonta 7 millió mintát dolgozott
fel, és másodpercenként 1000 nukleotidot szekvenált meg. A Celera teljesítménye még
lenyűgözőbb. A mindössze 65 fős személyzetből álló szervezet 1999 szeptember 8-a és 2000
június 17-e között 14.9 milliárd bázist szekvenált meg, ami a teljes humán genom közel 5szörös lefedését tette lehetővé. A Celera és a HGP végül egymással megegyezve, egyszerre,
2001 februárjában, ugyanazon a héten közölték eredményeiket a világ két vezető tudományos
lapjában a Nature-ben és a Science-ben (2,3). A közölt eredmények még csak a humán genom
ún. „draft” szekvenciáját tartalmazták, azaz számos lyuk (gap) volt még benne, illetve sok
szekvenálási hibát tartalmazott. Ebben egy szekvencia 4-5-szörös lefedéssel volt
megszekvenálva. A HGP hivatalosan 2003 áprilisában zárult, amikorra elkészült a lyuk
nélküli, magas minőségű, 8-9-szeres lefedettségű humán genom szekvenciája (4).
1.3. DNS szekvenálás
A DNS szekvenálás fejlődése a HGP befejezése óta is töretlen. A humán genom szekvenciáját
a HGP-ben Sanger módszerével a didedoxi szevenálással határozták meg. A HGP
összköltsége 3 milliárd $ volt, Craig Venter genomjának megszekvenálása összesen 70 millió
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$-ba került. 2001-ben egy humán genom megszekvenálása minimum egy évbe tellett.
Nyilvánvaló ekkora költség és ennyi idő nem alkalmas arra, hogy a genom szekvenálás a
mindennapi rutinná váljon, de még arra sem, hogy sok ember genomját megismerjük,
összehasonlítsuk. Az is lassan világossá vált, hogy ennek a módszernek a továbbfejlesztésével
nem lehet jelentősen csökkenteni a költségeket, illetve az időt. Azonban a szakértők számára
nyilvánvaló volt, hogy ha olcsóvá és gyorssá lehetne tenni a szekvenálást, az óriási előrelépést
jelentene például a gyógyszerkutatásban, vagy a személyre szabott gyógyászatban, de a
felhasználási lehetőségek száma szintén végtelen. Hogy a fejlesztéseket elősegítsék,
létrehozták az Archon X díjat a genomikáért (1. ábra) (5). Ezt a díjat, 10 millió $-ral együtt
az a cég kapja, amelyik képes 100 emberi genomot, maximum 10 nap alatt, maximum 1
hibával 100 ezer bázisonként, és nem többért, mint 10 ezer $/genom költségért
megszekvenálni. Ez a felhívás 2006-ban sokak számára még kicsit utópisztikus vágyálomnak
tűnt, azonban hamarosan kiderült, hogy a célt valószínűleg hamarabb fogják elérni, mint
ahogy azt sejtették. Abban mindenki egyetértett, hogy nem is a kitűzött 10 millió $ az igazi
tét, hiszen, ha egy cég jelentős piaci előnyhöz jut ezen a piacon, az ennél nagyságrendekkel
nagyobb hasznot fog elérni. Mindenesetre számos cég, illetve szervezet egymással
párhuzamosan olyan radikálisan új fejlesztéseket, újításokba fogott, hogy rövidesen többen is
a cél közelébe kerültek. A didedoxi szekvenálás helyett olyan módszereket fejlesztettek ki,
mint pl. a szekvenálás ligálással (Solid technológia, Applied Biosystem), a piroszekvenálás
(454 technológia, Roche), vagy a szekvenálás reverzibilis terminátorral (Solexa technológia,
Illumina). A módszerek annyira sikeresek voltak, hogy a szekvenálást 2007-ben
megválasztották az év módszerének (6). Az új módszerek közül először 2007-ben a 454
technológiával James Watson genomját szekvenálták meg 2 hónap alatt 1 millió $-ért, ami
még ugyan messze volt a kitűzött céltól, de máris óriási előrelépést jelentett a korábbiakhoz
képest. Sőt az összes cég folyamatos fejlesztésben van, és egyre lejjebb szorítják mind az időt,
mind a költségeket. Például az Applied Biosystem 2008-ban 60 ezer $-ért szekvenált meg egy
genomot. 2011-ben az Illumina HiSeq 2000 rendszerével 30x-os lefedettséggel két emberi
genom megszekvenálása 8 nap alatt történik, 6 ezer $ dollár/genom költséggel. A Complete
Genomics nevű cég egy cikkében 40x-es lefedettséggel már 1.500 $-ról írt. De a verseny
tovább folyik, új technikákkal, vagy a régiek tökéletesítésével szinte havonta jelennek meg
újabb hírek a szekvenálás árának csökkenéséről és sebességének növekedéséről (2. ábra).
A szekvenálás fejlődését kihasználva olyan projektek indultak, mint pl. az 1000 genom
projekt, amely különböző etnikumú populációkhoz tartozó, összesen 2500 ember
megszekvenálását tervezi. A projekt 2008-ban indult és első eredményeit már 2010
októberében közölték (7,8). De ilyen projektek például a Genome 10k projekt, amely 10 ezer
gerinces faj megszekvenálását tervezi (http://genome10k.soe.ucsc.edu/), vagy a 2011.
márciusában indult i5k projekt, amely 5000 rovar megszekvenálását tűzte ki célul
http://www.arthropodgenomes.org/wiki/i5K).

1. ábra
A genomikai X díjnak az emblémája (5)
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2. ábra
DNS szekvenálás árának (piros vonal) és az adatbázisokban tárolt befejezett DNS
szekvenciák mennyiségének (kék vonal) változása 2000 és 2010 között logaritmikus skálán.
2000 környékén egy millió bázispár megszekvenálása 10 ezer $-ba került, amely 2010-re már
1 $-ra csökkent. A befejezett DNS szekvencia mennyisége 2000-ben 8 milliárd bázispárral
indult, és kb. minden 18. hónapban megduplázódott a mennyisége. 2010-re 270 milliárd
bázispárra nőtt. Ez azonban eltörpül a nyers adatok mennyisége mellett, amelyet a Trace
archive and Sequence Read Archive (SRA)-ban tárolnak. Az itt tárolt mennyiség 25 trillió
bázispár volt 2010-ben, amit, ha ebben a koordináta rendszerben akarnánk ábrázolni, 12
méterre lógna ki a könyvből, ami kétszerese egy átlag zsiráf magasságának. A Nature
2010:464:671 cikk ábrája alapján.
1.4. Résztvevők a humán genom projektben
Először is érdekes kérdés, hogy kiket szekvenáltak meg először? A Celera a Science-ben
megjelent cikkében ezt írta: 21 kevert etnikumú önkéntes donort választottak ki (kor, nem
önmeghatározott etnikum). Mindenkitől vettek 130-130 ml vért, a férfiaktól 5 adag sperma 6
hét alatt. Végül a minták minősége és az etnikumok diverzitását figyelembe véve 2 férfit és 3
nőt választottak ki: 1 afrikait, 1 kínait, 1 spanyol-mexikóit és 2 kaukázusit (3). A hivatalos
HGP 2 centrumban gyűjtötte a donorokat, hasonló elvek alapján.
Érdekesség azonban, hogy később kiderült, hogy a szépen hangzó szempontokkal szemben a
Celera végül Craig Venter genomját szekvenálta meg.
A HGP-ben összesen 18 ország vett részt, de közülük messze kiemelkedett az USA. A
nemzetközi genom projektet a HUGO (Human Genome Organization) koordinálta. A HGPről és eredményeiről részletesen olvashatunk a HGP hivatalos honlapján
(http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml), illetve számos más, az
interneten fellelhető forrásból pl.: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project.
1.5. A HGP néhány eredménye
A HGP/Celera számos érdekes, sokszor váratlan eredményt hozott, amelyeket a tudományos
világ azóta is folyamatosan frissít, illetve bővít. Talán a legmeglepőbb eredmény az volt, hogy
a várt, 100 ezres nagyságrendű génszám helyett alig több mint 20 ezer gént tartalmaz a
humán genom Az 1. táblázatban látható néhány statisztikai adat a humán genomról.
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Legutolsó frissítés
Genom nagysága (bázispár)
Ismert fehérjét kódoló gén (darab)
Pszeudogén (darab)
RNS gén (darab)
Gén exon (darab)
Rövid variánsok, pl. SNP (darab)
Szerkezeti variáns

2011. szeptember
3.283.984.159
20.469
14.266
12.499
640.185
30.099.223
1.772.315

1. táblázat

Néhány statisztikai adat a humán genomról. Forrás:
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/StatsTable

Néhány érdekesebb eredményt az alábbiakban láthatók, kiegészítve/kijavítva újabb
eredményekkel, pl. az 1000 genom projektből:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Legnagyobb gén: Dystrophin (DMD): 2,2Mb (2.221.182 bp)
Leghosszabb kódoló szekvencia: titin: 104.076bp, < 34.500 aminosav)
Leghosszabb exon: titin: 17.106bp
Legtöbb exon titin gén: 351 db
20%-a a genomnak (605 Mb) génsivatag = >500 kb gén nélkül
Géngazdag kromoszómák: 17,19,22
Leggazdagabb: 19-es: 63,8Mb = 1450 gén (Ensembl): 22,4 gén/Mb
Génszegény kromoszómák: 4,13,18,X, Y
Y a leggénszegényebb összesen 62 gén; 1,0 gén/Mb
Az intronoknak a 98,12% GT bázisok vannak az 5’ végén és AG 3’ végén; 0,76% GCAG
Rekombináció magasabb a nőkben, mint a férfiakban, de a mutációk száma magasabb
a férfi meiózisban, azaz az emberekben található öröklődő mutációk többsége a
férfiakban keletkezik.
Minden újszülött 60 új mutációt kap szüleitől.
Minden ember átlagosan 250-300 funkcióvesztése mutációval rendelkezik az ismert
(annotált) génekben, melyek közül 50-100 olyan gén, amely valamilyen öröklődő
betegségben szerepet játszik. Ez többek között jelzi, hogy miért veszélyes, ha
egymással rokonságban élő párnak gyermeke születik. Ilyenkor nagy az esély, hogy a
szülőpárban heterozigóta formában jelenlévő, recesszív betegség a gyermekekben
megjelenjen. Illetve, a funkcióvesztéses mutációnál, mivel egyes létfontosságú
fehérjék kisebb mennyiségben vannak jelen, megnövelheti bizonyos betegségekre való
hajlamot, vagy legalábbis befolyásolja a hordozók fenotípusát. Érdekes megjegyezni,
azonban, hogy ennek ellentétes hatása is lehet, amit majd a gén-környezet
kölcsönhatás részben tárgyalunk, azaz bizonyos környezeti tényezőkkel szemben (pl.
fertőzés) növelheti az ellenálló képességet.
A humán genom 46%-a ismétlődő szekvenciákból áll. Ezek közül sok a transzpozon,
azaz ugráló gén, amelyek viszont kb. 40 millió év óta inaktívak. A leggyakoribb
ismétlődő szekvenciát Alu-nak hívják, mely a teljes genomunk 10,6%-át foglalja el.
Több száz génünk származik baktériumokból horizontális gén-transzferből.
A pericentromerikus és a subtelomerikus régiókban nagy szakaszok ismétlődnek
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•

•

•
•

•

•

Jelenleg 156 imprintált gént (Genetikai imprinting: az apai és az anyai gének
kifejeződése különböző) ismerünk, azaz ezek közül vagy csak az anyai (56%), vagy
csak az apai (44%) aktív. Ha valami oknál fogva ebben a rendszerben hiba következik
be, tehát pl. ha mindkét gén aktív, súlyos betegségekhez vezet (pl. BeckwithWiedemann és Angelman szindrómák).
CpG szigetek olyan szekvenciák ahol a CG dinukleotid arány magasabb a vártnál.
Ezekből 27.000-29.000 db található az ismétlődésmentes részeken; sokszor
egybeesnek a gének 5’ végével (40%). Metilálálódhatnak, amivel befolyásolhatják a
gének expresszióját, szerepet játszanak a gén inaktivációjában és az imprintingben.
Viszont őssejteken a metiláció 25% nem CG-n történik, hanem CA-n (szemben a
normál sejtekkel, ahol ez az arány csak 1%).
Az AT-gazdag régiók génszegények
Detektáltak 298 db paralógot, egy exonos gént (processed paralog), ebből 97 igazoltan
működik. Paralóg = génduplikáció eredménye, működnek, intronos vagy
intronnélküli változat, funkciója lehet ugyanaz, vagy hasonló, de más is mint az
eredeti génnek (vs. ortológ). Mivel a szelekciós nyomás a duplikálódott génen kisebb,
vagy hiányozhat, szabadon mutálódhat, így nyerve új funkciókat.
Eddig (2011. november) 14.266 pszeudogént találtak. Ezek, szemben a paralogokkal
inaktív gének: lehetnek nem expresszálódó másolatok: processed (intronnélküli),
unprocessed duplicated (intronos) változata az eredeti génnek; de átíródhatnak RNS-sé
is. Korábban semmilyen szerepet nem tulajdonítottak nekik, azonban újabb kutatások
alapján, az átíródó pszeudogének kompetícióba kerülhetnek a gén expresszió
szabályozásban fontos szerepet betöltő miRNS-ekkel, így befolyásolhatják a velük
rokon gének működését.
A génexpresszió szabályozásában fontos szerepet játszik a nukleinsavak metilációja.
Ennek tanulmányozására indították el a Human Epigenome Projectet (8,9). Ebből
egy új tudományág nőtt ki, az epigenomika, amely a genom, illetve a genom mellett
található fehérjék olyan módosulataival foglalkozik (pl. metiláció, acetiláció, hiszton
módosulások), amely nem érintik közvetlenül a DNS szekvenciát, a bázissorrendet, de
működésében fontos szerepet játszanak, sőt tovább is örökíthetőek. A metilációs
mintázat hibái is vezethetnek betegségekhez. Ide tartoznak az imprintált géneknél
említett szindrómák (az imprintáltság is a metiláció révén szabályozott), vagy pl.
egyes tumorok, fragilis X vagy a Rett szindróma.

A humán és más élőlényének genomjáról számos web oldalon gyűjthetünk információkat, pl.:
http://genome.ucsc.edu/; http://www.ensembl.org/; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/.
A genetikai variációkkal, témánkban betöltött jelentős szerepük miatt a következő
alfejezetben foglalkozom.
A humán genom feltérképezése a HGP hivatalos lezárása után sem fejeződött be. Megalakult
a Genome Reference Consortium, amelynek fő feladata, hogy a genomban még
megtalálható hiányokat („gap”-ek) feltérképezze, illetve az esetleges hibákat korrigálja. A
gap-ek a genom nehezen megszekvenálható, főleg ismétlődéseket tartalmazó régióiban
találhatók. Becslések szerint a HGP befejezésekor, 350 ilyen gap volt, a szerkezei variációk
egy része ezekben a gap-ekben található. Ez a régió nem kicsi, a teljes genom kb. 5%-ának
felel meg. A feladat nehézségére jellemző, hogy 6 évvel később, 2009-ben még csak 50 ilyen
gap-et sikerült megszekvenálni.
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1.6. A humán genom variációi
Az emberi genom megismerését célzó Human Genome Project (HGP) része volt a humán
genom variációinak a vizsgálata is, ami témánk szempontjából olyan nagy jelentőségű, hogy
lényegét külön ismertetem (2,3).
A genom leggyakoribb variációja az egy nukleotidot érintő polimorfizmus, angol
rövidítéssel SNP (single nucleotide polymorphism). Általában SNP-ről beszélünk akkor, ha a
variáció populációs gyakorisága meghaladja az 1%-ot. Az ennél kisebb gyakoriságban
előforduló variációt általában mutációnak szoktuk nevezni, bár ez utóbbi kifejezést főleg
akkor használjuk, ha a variációnak fenotípusosan is megjelenő, funkciót módosító hatása is
van. Azonban az elmúlt időben, az SNP-k meghatározása óriásit változott (ld. módszerek), és
SNP-nek neveznek általában mindenféle egy nukleotidot érintő variációt, azzal hogy
hozzáteszik, hogy mekkora a ritka allél gyakorisága, azaz a MAF-ja (minor allele
frequency). Ennek a pontos definícióját még nem adták meg, de általában gyakorinak
mondják, ha a MAF > 5%, alacsonynak, ha a MAF 0,5-5% között van, és ritkának ha < 0,5%,
néhány publikációban ez utóbbi 0,3%.
A legtöbb SNP az intronokban található, utánuk következnek az intragenikus régiók, és
végül legritkább az SNP az exonokban. Általában, átlagosan minden 1000 nukleotid polimorf,
viszont az összes SNP-nek csak a 0,12-0,17%-a változtat meg aminosav kódot, és ennek is
csak 40-47%-a non-konzervatív. A többi SNP első ránézésre semleges, azonban a legújabb
vizsgálatok rámutatnak arra, hogy fenotípusos megjelenés szempontjából (ide tartozik pl. a
betegségekre való hajlam, környezeti tényezőkre, gyógyszerekre való reagálás is) nem
meghatározó, hogy az illető SNP változtat-e meg aminosav kódot vagy nem. Sőt az utóbbi
időkben felfedezett betegségekhez kapcsolható SNP-k túlnyomó többsége nem változtat meg
aminosav kódot (4).
Már a HGP során is találtak nagyobb szekvencia variációkat a genomban, azonban ezek
jelentőségét populációs szinten, az SNP-kel összehasonlítva elhanyagolhatónak mondták.
Azonban 2006 végén, ahogy egyre javultak a genom vizsgálati módszerei, rájöttek, hogy a
genomban rengeteg kisebb–nagyobb méretű kópia szám variáció fordul elő (10). Azaz vannak
olyan 1.000-től akár több megabázis nagyságú nukleotid szekvenciák, amelyek, ha a
genomokat összehasonlítjuk, különböző kópia számban fordulnak elő. Ezekből ugyan nincs
olyan sok, mint az SNP-kből, azonban, mivel nagyobb genomterületeket érintenek,
összességében két ember között nagyobb variációért felelnek, mint az SNP-k. Ezt a típusú
variációt elnevezték copy number variation-nak azaz CNV-nek (10). Legtöbbször a genom
szerkezeti variánsait általában a CNV-khez szokták sorolni. A 3. ábra mutatja be a lehetséges
szerkezeti variánsokat.
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3. ábra
A genomban előforduló szerkezeti variánsok
Becslések szerint a teljes genom 12%-át érintik ezek a variációk, és eddig 2.900 gént (a
gének 13%-a) találtak, amely érintett. Ez azt jelenti, hogy egyes emberek különbözhetnek
abban, hogy egy génből hány kópia található meg bennük. Az esetek többségében ez
semmilyen látható tünetet nem okoz, de már számos betegségben igazolták a CNV-k szerepét.
Ilyen pl. a skizofrénia, a HIV/AIDS hajlam, Crohn betegség, vesebetegségek, Alzheimer kór
vagy az obezitás. Az SNP mintájára, ahol a polimorfizmus szó arra utal, hogy a variáció
gyakorisága nagyobb mint 1%, bevezették a copy number polymorphism (CNP) kifejezést
is a gyakori CNV-kre.
A betegségek mellett pl. a transzplantációban is szerepet játszhatnak a CNV-k. Például,
vannak populációs szinten is gyakori, egész géneket érintő deléciók. Ilyenkor, ha a beültetést
kapó szervezetből hiányzik egy gén, és így az abból expresszálódó fehérje, akkor, ha a donor
szervben megtalálható ez a fehérje, az akceptor szervezet immunválaszt adhat a beültetett
szerv ellen az MHC egyezés ellenére, pl. csontvelői őssejt átültetésnél „graft versus host
betegség” léphet fel (11).
A CNV-kel kapcsolatban még egy érdekes felfedezést tettek. Általánosan elfogadott, hogy
az egypetéjű ikrek genetikailag teljesen egyformák. Ezt a dogmát változtathatja meg az a
felfedezés, hogy különbséget találtak a CNV-k tekintetében egypetéjű ikrek között (12). Ez
utóbbi azt is mutatja, hogy szomatikusan is keletkezhetnek, pl. a magzati fejlődés során.
A CNV-k kimutatása szempontjából fontos, hogy a CNV-k egy részénél található olyan
SNP, amely kapcsoltan öröklődik, azaz ezeknek a CNV-knek a kimutatásához elégséges a
sokkal egyszerűbben (ld. módszerek fejezet) kimutatható SNP-ket detektálni.
A CNV-ket is figyelembe véve egy ember két genomja (itt a két szülőtől kapott
kromoszómakészlete) átlagosan 0,5%-ban különbözik egymástól, azaz a CNV-k körülbelül
4x akkora különbségért felelnek, mint az SNP-k. Ezt az elsőnek megszekvenált ember, Craig
Venter genomjából állapították meg ((13) 2. táblázat). Azonban a különbség történelmileg
régen elvállt embercsoportok között akár a 3%-ot is elérheti. Érdekesség, hogy ezek a
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különbségek egy része véletlenszerű mutációk révén alakult ki (és ún. random drift, azaz
véletlen sodródás során halmozódhat fel lokálisan), másik részük kialakulásában viszont a
természetes szelekció játszott szerepet. Ide tartoznak pl. a bőrszínt, vagy az immunválaszt
befolyásoló (baktériumok, vírusok által formált) genetikai variációk, melyek egy részét már
sikerült beazonosítani (ld. gén-környezet fejezet).

J. Craig Venter genomja
James Watson genomja
Ázsiai genom
Yoruban (afrikai) genom

CNV
Inzerció/deléció
Blokk szubsztitúció
Inverzió

SNP-k száma
3,213,401
3,322,093
3,074,097
4,139,196
Szerkezeti variánsok Venter genomjában
Darab
Hossz (bp)
62
8.855–1.925.949
851.575
1–82.711
53.823
2–206
90
7–670.345

2. táblázat

Genetikai variációk aránya különböző megszekvenált humán genomokban (13).
A modern ember-genom fejlődéséről alkotott elképzelésünk jelentős változásokon ment
keresztül az elmúlt években. 2010 májusában Scante Pääbo és munkatársai először a
Neandervölgyi ember, majd egy nemrégiben felfedezett ember-populáció a Denisova-i
(magyaros írással gyenyiszovai) ember genomját szekvenálta meg (14,15). Itt kell
megjegyezni, hogy jelenleg még nem eldöntött kérdés, hogy ezek az embertől külön fajként
definiálhatók-e, vagy ugyanannak a fajnak egy alfajának? Korábban az elmélet az volt, hogy a
modern ember egy csoportja kb. 50.000 évvel ezelőtt elhagyta Afrikát, és benépesítette a
Földet. Azonban, ezekben a vizsgálatokban azt találták, hogy a modern ember a KözelKeleten részben keveredett a Neandervölgyi emberrel, illetve bizonyos embercsoportok a
Denisova-i emberrel. Ennek következtében bizonyos ma élő embercsoportok 1-4%-ban a
Neandervölgyi, a Pápua Új Guinea-n és egyes szigeteken élők, ausztrál őslakosok, óceániaiak
stb. pedig a Denisova-i ember genomjának 4-6%-át hordozzák. Pl., a melanézek, mindkét
populációtól hordoznak genom-nyomokat, genomjuk kb. 8%-ában. Ezek nyilván
hozzájárulnak két ember genomja közötti különbségekhez (16,17).
Érdekességként itt lehet megjegyezni, hogy egyes kutatások alapján ez a hozzákeveredés,
vagy angolul admixture, pozitív hatással volt a ma élő ember immunrendszerére. Becslések
szerint a ma élő ember HLA alléljainak kb. 50% az archaikus emberektől származik, növelve
ezzel a patogének felismerésében fontos szerepet betöltő HLA variációinak számát, így
populációs szinten a faj stabilitását (ld. gén-környezet kölcsönhatás fejezet).
A HGP után a HapMap projektek és az 1000 genom projekt járultak hozzá jelentős
mértékben az emberi genom variációinak feltérképezéséhez. Például a hét populációt vizsgáló
1000 genom projekt első eredményeit bemutató „pilot” cikkében 15 millió SNP-t, 1 millió
rövid inzerciót, vagy deléciót és 20 ezer szerkezeti variánst közöltek. Ezek többsége új
variáció volt. Becslések szerint azonosították az ezekben a populációkban található összes
variáció 95%-át (8).
A variációk és a gének száma szempontjából kiemelkedik az emberi genom 6p21.3
régiójában található MHC (vagy HLA) régió. Ezen a 7,6 Mb szakaszon kódolódnak az
immunválaszban, transzplantációban, véradásnál létfontosságú szerepet betöltő MHC, vagy
HLA gének. Ennek a genomterületnek az ún. class III régiójában található a legnagyobb
génsűrűség (58 expresszálódó gén), illetve az egész régióra jellemző a nagyfokú diverzitás.
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Egy vizsgálatban ennek egy 4 Mb-nyi régiójában 37 ezer SNP-t és 7 ezer szerkezeti variánst
találtak, ami kb. egy nagyságrenddel nagyobb variáció sűrűség, mint a genom többi részén.
1.7. „Junk DNS” a humán genomban
Az alacsony génszám még a szakembereket is meglepte, sőt szinte sokként érte. Erre
jellemező, hogy még 2000-ben a Cold Spring Harbor Laboratory Genome Meeting-en a
terület specialistái fogadtak a humán genom génszámára. A számok 26 ezer és több mint 150
ezer között terjedtek, így végül a legalacsonyabb számot tippelő nyerte a fogadást, pedig még
ő is kb. 20%-kal magasabb számot tippelt a valóságosnál. Az eredmény azért is meglepte a
szakembereket, mert például az alig 1 mm nagyságú, szabad szemmel gyakorlatilag
láthatatlan, igen egyszerű felépítésű Caenorhabditis elegans nevű fonálféreg, amely az egyik
legnépszerűbb modell állat biológiai kísérletekben, nagyságrendileg hasonló számú gént
tartalmaz. Ebből az alacsony génszámból következik, hogy a humán genom fehérjét kódoló
részének aránya mindössze 1,2%-a a teljes genomnak. Mivel korábban úgy gondolták, hogy
a genom fő feladata az, hogy fehérjéket kódoljon, a fehérjét nem kódoló részt a genom
hulladékának, angolul „junk”-nak nevezték (18). A szakemberek azonban nyilvánvalóan
érezték, hogy az emberi genom egyszerűen nem állhat 98,8%-ban szemétből, felesleges
szekvenciából! Hogy tisztázzák ezt az ellentmondást, 2003-ban elindították a Encyclopedia
of DNA elements (ENCODE) projektet: http://genome.ucsc.edu/ENCODE/ ,
http://www.genome.gov/10005107, amely az első fázisban azt tűzte ki maga elé, hogy a
genom 1%-ban felderíti az összes funkcionális egységet (19). Ez a projekt 2007-ben lezárult,
de 2008-ban 80 millió $-os költségvetéssel további 4 évre meghosszabbították. Az
eredmények lényege, hogy az emberi genom kb. 5%-a evolúciósan konzervált, azaz tőlünk
igen távoli fajokkal szinte tökéletesen megegyezik, azaz a nem-fehérjekódoló régióknak is
nyilvánvalóan van valamilyen funkciója (pl. transzkripciós faktor kötőhely, regulátor
szekvencia, miRNS kötőhely, RNS-t kódol stb.), illetve a genom 3 dimenziós szerkezetének
és kromatin struktúrájának is fontos jelentősége van. Ez utóbbira is történtek vizsgálatok.
Eszerint, ha olyan algoritmussal hasonlították össze a különböző fajok genomját, hogy az
azokat alkotó nukleinsavak milyen 3D szerkezetet vesznek fel, akkor a humán genom 12%-át
találták konzerváltnak (20). Egyes elméletek szerint, építőipari hasonlatot használva a
genomban kódolt fehérjéket nevezhetjük építőköveknek, míg az azon kívüli részek
tartalmazzák azt az információt, hogy ezeket a köveket hogyan kell úgy összerakni, hogy
azokból egy működőképes szervezet jöjjön létre. Erre egyfajta bizonyíték az is, hogy bár az
élet már 4 milliárd évvel ezelőtt kialakult a Földön, a többsejtű élőlények mindössze 525
millió évvel ezelőtt jelentek meg. Valószínűnek tűnik, hogy ez a 3,5 milliárd éves evolúció
kellett ahhoz, hogy egy olyan szabályozó mechanizmus alakuljon ki, amely lehetővé tette a
bonyolultabb életformák létrejöttét. Nyilvánvaló, hogy a szabályozáshoz szükséges
információ nem a fehérjéket kódoló génekben található, azaz elvileg minél több ilyen
szekvencia van egy genomban, annál több szabályozó mechanizmus „férhet bele” (18).
Az alacsony génszám-bonyolult szervezet ellentmondást némileg feloldja az a felfedezés is,
hogy génjeink 94%-a nemcsak egy fehérjét kódol, azaz például alternatív splicing útján a
különböző szövetekben ugyanabból a génből más-más szerkezetű és funkciójú fehérjék
íródnak át. Egyszerűbb szervezeteknél ilyen mechanizmus nincs, vagy csak jóval kisebb
mértékű. Továbbá, a fehérjék poszt-transzlációs módosításaival rengeteg különböző fehérje
jöhet létre. Egyes becslések szerint az ember fehérjéinek száma eléri a 2 milliót.
2001-ben még úgy gondolták, hogy a genom fő funkcionális részei a fehérjéket kódoló
gének. Az RNS-eket egyfajta segédszereplőknek gondolták, azaz fő funkciójuk, hogy
(mRNS, t-RNS, rRNS formában) a fehérjére való átíródásban segédkezzenek. Azonban az
utóbbi években egyre másra fedezik fel, hogy az RNS-eknek milyen funkcióik vannak még,
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főleg a szabályozásban. A leghíresebb példa az RNS interferencia és a mikro RNS-ek
(miRNS) felfedezése, amelyért 2006-ban Nobel-díjat is adtak (21). Kiderült, hogy a gének >
60%-ának a szabályozásában játszanak szerepet, egy miRNS akár több száz génében is,
lehetővé téve egy igen bonyolult, összehangolt szabályozást. De ide tartoznak a főleg a
spermatogenezis szabályozásában szerepet játszó piwi-interacting (pi) RNS-ek, vagy a
pszeudégenről átíródó competitive endogenous RNS-ek (ceRNS), vagy antisense terminiassociated short RNS-ek (aTASRs), Large intervening noncoding RNS (lincRNS), stb. (22).
Általában ezek fő szerepe a transzkripción, ritkábban a transzláción keresztüli géncsendesítés.
Korábban szintén nem gondolták, hogy a teljes genom 74-93%-a átíródik RNS-sé, és
valószínű, hogy ez nem történik véletlenül.
1.8. Komparatív genomika
A junk-nak nevezett, fehérjére nem átíródó szekvenciák fontos szerepét mutatják a
komparatív genomika eredményei. A komparatív genomikában különböző fajok genomját
hasonlítják össze, és olyan kérdésekre keresik a választ, mint pl.: Milyen gének jellemzőek
egy fajra (pl. csimpánz vs. ember)? Milyen szekvenciák nélkülözhetetlenek az emlős élethez
(pl. egér vs. ember vs. gyümölcslégy)? Melyek a többsejtűek alapfehérjéi (féreg vs. ember vs.
egysejtűek)? stb. Ezek a mi témánk szempontjából olyan eredményeket hoztak, mint pl., hogy
az egér hasonlósága az emberrel 90%, génjeinek 99%-ának van humán megfelelője, csak kb.
300 génben különbözünk, azaz az egér jól használható mint modell élőlény emberi gének
funkciójának, vagy betegségek vizsgálatában (23).
Az egér az evolúciós fejlődésben kb. 75 millió évvel (420 millió egérgeneráció) vált el tőlünk.
Érdekes módon, a kutyától régebben váltunk el, azonban, tekintve a kutya lényegesen
hosszabb generációs idejét, gén-szinten kisebb a különbség. Az emberi genomot ezzel a két
állatfajjal összehasonlítva 7-7,5%-ban találtak konzervált régiókat a fehérjéket kódoló
géneken kívül (24).
Konzervált régiók: Ha két genomikai régió egymással csaknem teljesen megegyezik két,
egymástól már régen elvált fajban, akkor ez a régió szelekciós nyomás alatt van, azaz
valamilyen olyan funkciója van, amelynek változása életképtelenné teszi az élőlényt (a
mutáns kiszelektálódik).
Nyilvánvalóan az ember legközelebbi rokonánál, a csimpánznál, melytől >6.3 millió évvel,
és mindössze kb. 250 ezer embergenerációval ezelőtt váltunk el még több azonosságot
találtak. Ennek közelségét egy olyan, kicsit humoros példával szokták demonstrálni, hogy
képzeljük el, hogy egy ember ha megfogja az anyja kezét, és az is az ő anyjáét, és így tovább,
akkor ha a mai ember Budapesten van, akkor kb. Debrecenben már egy csimpánz-szerű anya
fog állni. A csimpánzzal hasonlóságunk 99%, ha az egymáshoz illeszthető szekvenciákat
nézzük, összességében a hasonlóság 96%. A különbségekért főleg inzerciók/deléciók
(„indelek”) a felelősek. Érdekes módon a legnagyobb a különbség az Y kromoszómában, ahol
a két faj 30%-ban különbözik. Az X kromoszóma hasonlósága miatt viszont, egy akkoriban
nagy port felvert feltételezés is történt, azaz 1,2 millió évvel a két faj szétválása után
kimutatható még „genomcsere”, azaz utódokat eredményező párosodás történt a két faj
között. Egy másik érdekesség, hogy találtak egy, amúgy nagyon konzervált gént (FOXP2),
amely különbözött az ember és a csimpánz között, de nem az ember és a neandervölgyi ember
(Homo neanderthalensis) között. A FOXP2 mutációja emberben egy sajátos beszédzavart
okoz, azaz a mutáció hordozója képtelen a nyelvtan legalapvetőbb szabályait is megtanulni.
Ezt annak idején elnevezték (nyilván helytelenül) nyelvtan génnek.
Ha a ma élő ember genomját a régen kihalt neandervölgyi ember genomjával hasonlították
össze, aminosav szekvenciában mindössze 1000-2000 különbséget találtak, a különbség a
csimpánzokhoz képest 20-50x kevesebb. Igaz, ahogy előzőekben már tárgyaltuk, a korábbi
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tudományos vélekedéssel ellentétben a két faj szétválása után (amely 500 ezer évvel ezelőtt
történt) párosodott egymással, azaz mind az európaiak, mind az ázsiaiak genomjának 1-4%-n
kimutatható a két faj keveredése. 78 olyan fehérjeváltozást okozó különbséget találtak az
emberi genomban, amely ez idő alatt alakult ki, illetve jó néhány olyan változást, amely az
emberben pozitív szelekciónak minősülhet. Ilyenek pl. a sperma mozgékonyságot, a
sebgyógyulást, a bőr működését, vagy a kognitív képességeket befolyásoló („javító”)
mutációk (17, 25).
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1.10.

Fejezethez tartozó kérdések

1. Mi az a genom?
2. Mivel foglalkozik a genomika?
3. Mi a különbség a genetika és a genomika között?
4. Mikor indult a Humán Genom Projekt?
5. Melyik szervezet koordinálta a nemzetközi Humán Genom Projektet?
6. Mondjon néhányat a Humán Genom Projekt fő céljai közül!
7. Mi annak a cégnek a neve, amely 1998-ban kezdte meg a humán genom szekvenálását?
8. Miért adják az Archon X díjat a genomikáért?
9. Mondjon példát genom projektekre!
10. Mekkora kb. a humán genom mérete?
11. Hány fehérjét kódoló gént tartalmaz körülbelül a humán genom?
12. Hány százaléka körülbelül a fehérjekódoló rész a teljes genomnak?
13. Melyik a legnagyobb humán gén?
14. Melyik fehérjének van a leghosszabb kódoló szekvenciája?
15. Melyik kromoszómán legnagyobb a génsűrűség?
16. Melyik a leggénszegényebb kromoszóma?
17. Mikor keletkezik a legtöbb öröklődő mutáció?
18. Mit jelent az 1 cM?
19. Mit nevezünk CpG szigeteknek?
20. Mi az a genetikai imprinting?
21. Hogy hívják a leggyakoribb ismétlődő szekvenciát?
22. A humán genom kb. hány százaléka tartalmaz ismétlődő szekvenciát?
23. Egy ember átlagosan hány olyan gént hordoz, melyben funkcióvesztéses mutáció van?
24. Mi az az SNP?
25. Minek a rövidítése a MAF?
26. Mi az a Copy Number Variations (CNV)?
27. Mi az a CNP?
28. Átlagosan mennyire különbözik két ember egymástól genetikai szinten?
29. Keveredett-e a homo sapiens más emberfajokkal/alfajokkal?
30. Melyik a humán genom legvariábilisabb régiója?
31. Mit nevezünk pszeudogénnek és lehet-e funkcionális szerepe?
32. Hogyan keletkeznek a paralógok?
33. Mivel foglalkozik az epigenomika?
34. Hol gyakoribb a polimorfizmus az intronban vagy az exonban?
35. Mi az a junk DNS és mi a jelentősége?
36. Milyen szerepei lehetnek az RNS-eknek?
37. Mivel foglalkozik a komparatív genomika?
38. Mik azok a konzervált genomrégiók, és mi a jelentőségük?
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2. Multifaktoriális betegségek általános jellemzői
2.1. Multifaktoriális betegségek általános jellemzői
Multifaktoriális, vagy komplex betegségeknek nevezzük azokat a betegségeket, amelyek
néhány (oligogénes vagy oligogenic), vagy sok (poligénes vagy polygenic) gén és
környezeti hatások révén alakulnak ki. A multifaktoriális betegségek, szemben a
monogénes betegségekkel, melyek a populáció töredékét érintik, általában nagyon
gyakoriak, sőt azt lehet mondani, hogy élete során, kisebb-nagyobb mértékben minden
ember szenved valamilyen multifaktoriális betegségben. Ide tartoznak az olyan
népbetegségek, mint például: allergiás betegségek, asztma, rák, magas vérnyomás,
cukorbetegség, kardiovaszkuláris betegségek, Alzheimer kór stb. De, hozzá kell tennünk,
hogy a tulajdonságainkat (mind külső, mind belső) meghatározó tényezők is
multifaktoriálisak, és genomikai vizsgálatuk nem különbözik a betegségekétől, így a
kettőt, mivel ráadásul sokszor szoros kapcsolatban is állnak egymással, nem választjuk el
egymástól élesen.
Néhány jellemzője a multifaktoriális betegségeknek:
• Általában gyakoriak (vs. monogénes betegségek). Pl.: asztma gyakorisága 6-10%
(Magyarországon 7,5%), de vannak, általában fejlett országokban található
városok, ahol gyakorisága egyes korosztályokban elérheti a 30%-ot. Vagy pl. a
kardiovaszkuláris halál az összes halál 39%-áért felelős. Az egyes betegségek
gyakoriságairól a betegségeket tárgyaló fejezetekben részletesebben találhatunk
információkat.
• Családi halmozódás figyelhető meg, de nem mutatható ki mendeli öröklődés. Ez
azt jelenti, hogy bizonyos betegségek egyes családokban jelentősen gyakrabban
fordulnak elő, mint a populáció-gyakoriság alapján várható lenne, de a családfa
alapján általában nem állapítható meg mendeli öröklődés (pl. domináns, recesszív,
X-hez kötött, stb.).
• Általában gyakoribbak a poszt-reprodukciós korban. Azaz, szemben a monogénes
betegségek többségével, a betegség akkor jelentkezik, amikor már az illetőnek
megszülettek a gyermekei, sőt részben fel is nevelte őket, azaz nincs
kiszelektálódás, a betegségre hajlamosító gének továbböröklődnek.
• Összgazdasági jelentőségük óriási. Pl.: kardiovaszkuláris betegségek az EU
országaiban >170 milliárd €/év, az USA-ban 300 milliárd $/év költséget, az
asztma az USA-ban 18 milliárd $/év emészt fel.
• Egyes betegségek gyakorisága az elmúlt évtizedekben, főleg a fejlett országokban
jelentősen emelkedett (pl. obezitás, T2DM, magas vérnyomás, allergia, asztma,
stb.). Az okok tárgyalását ld. később.
Meg kell jegyezni, hogy bizonyos szempontból minden betegséget tekinthetünk
multifaktoriálisnak. Például, az olyan „egy okú” betegségek, mint a fertőző betegségek is
multifaktoriális hátterűnek tekinthetőek. Gondoljunk bele, hogy például egy óvodai
közösségben egyes gyermekek szinte minden betegséget elkapnak, mások, meg soha nem
betegszenek meg. Ennek hátterében főleg genomikai, részben környezeti (otthoni
táplálkozás, higiénia stb.) különbségek állnak. Még a monogénes betegségek egyéni
tüneteit, súlyosságát is komolyan befolyásolják genomikai és környezeti tényezők.
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2.2. Környezeti tényezők
A környezeti tényezők nagyon fontos szerepet játszanak a multifaktoriális betegségek
kialakulásában. Az esetek túlnyomó többségében egy adott genetikai háttér csak bizonyos
környezeti körülmények között hajlamosít valamilyen betegségre (ld. később).
Környezeti tényezőnek nevezünk minden olyan faktort, ami nem genetikai. A teljesség
igénye nélkül ide tartoznak: Méhen belüli hatások (az epigenetikai tényezőkön keresztül
egész életre kihatnak), étkezés, stressz, dohányzás, fertőzések, életmód, nevelés, éghajlat
stb.
2.3. Miért fontos kutatni a multifaktoriális betegségek genomikai hátterét?
Felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme van a multifaktoriális betegségek genomikai
hátterét vizsgálni?
• Talán a legfontosabb, hogy segít megismerni a molekuláris patomechanimust.
Szemben a hagyományos módszerek többségével a genomikai módszerek egy
része hipotézismentes, azaz nem szükséges a semmilyen prekoncepció arra
vonatkozólag, hogy a betegség kialakulásának mi a lehetséges molekuláris
patomechanizmusa. Így új mechanizmusokat, anyagcsereútvonalakat, géneket
fedezhetünk fel. Ezek befolyásolása gyógyszerekkel, vagy akár életmód-váltással,
terápiával nagyban javíthat a meglevő gyógymódokon, hiszen ezeknek a
betegségeknek a gyógyítása, kezelése általában messze nem megoldott.
• Az előző után szintén fontos lehetősége a genomikai vizsgálatoknak, hogy
feltárhatja az emberek közötti genetikai különbségeket, és összefüggést lehet
találni a genomikai háttér és a kezelésre adott válasz között. Ezt a témát a
farmakogenomika fejezetben részletesen tárgyaljuk, itt azt emeljük ki, hogy a
genetikai háttér megismerésével lehetőség nyílik a személyre szabott kezelésre.
• Ki lehet szűrni a betegségre genetikailag hajlamos embereket. Sokszor ezt tekintik
a genomika legfontosabb feladatának, hiszen akár születésünk után rögtön meg
lehet állapítani genomikai hátterünket, ami lehetőséget teremt, hogy pl. áttérjünk a
ma gyakorlatban lévő ‘diagnosztizáld és kezeld’ stratégiáról a ‘jósold meg és előzd
meg’ stratégiára. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben az
elvárások általában nagyobbak a realitásoknál. Ahogy azt a későbbiekben
részletesen tárgyaljuk, az esetek túlnyomó többségében olyan soktényezős és
bonyolult összefüggésekről van szó, hogy határozott válaszokat, s így biztos
eredményeket soha nem fogunk tudni adni, csak valószínűségeket; illetve ez
utóbbinak az értékét tudjuk növelni.
Meg kell jegyezni, hogy a genomikai eredmények átültetése a gyakorlatba sokkal
lassabban, és máshogy történik, mint ahogy még a 90-es években vártuk. Ezen kívül a
genomikára is igaz a technológiai fejlődés első törvénye: Mindig túlbecsüljük az új
technológiák rövidtávú, és alábecsüljük a hosszútávú hatását.
Itt a teljesség igénye nélkül néhány problémát megemlítünk, hogy mik lehetnek azok a
problémák, amelyek gátolják, hogy a genomikai eredmények a gyakorlatban is,
gyorsabban hasznosuljanak.
1. Az emberek genetikailag túlságosan heterogének ahhoz, hogy megvalósuljon a
személyre szabott terápia (bár vannak már példák: tumorok kezelése kemoterápiával)
2. Az emberek általában nem nagyon vehetők rá életmód-változtatásra a jövőbeni
egészségük érdekében (ld. dohányzás, ivás, drog, étkezés). Itt is van azonban ellenpélda.
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A mostanában induló személyre-szabott genomikai cégek, közvetlenül a „laikus”
megrendelőnek adnak el, a genomikai háttér alapján megfogalmazott tanácsokat,
amelyeket felmérések alapján sokan követnek, megelőzve ezzel bizonyos betegségek
kialakulását. Persze hozzá kell tenni, hogy itt messze nem átlagemberekről van szó,
hanem az átlagosnál jóval egészségtudatosabb egyénekről.
3. A genomikai háttér - fenotípus összefüggés a vártnál sokkal bonyolultabb (ld. később).
2.4. Öröklődés bizonyítása
Ha azt nézzük, hogy több betegség gyakorisága, az elmúlt évtizedekben jelentősen
emelkedett, miközben a népesség genomikai háttere nyilvánvalóan nem változott, felmerülhet
a kérdés, hogy egyáltalán van-e öröklődő része ezeknek a betegségeknek?
Ennek egyik egyszerű módszere a λR érték kiszámítása. Ebben a paraméterben az alsó
indexben szereplő R a rokonság mibenlétét jelenti, azaz itt az angol relative (rokon) szó első
betűje. Például testvérek esetén az „s” betűt (sibling) szokták használni. Itt a családi
halmozódást hasonlítjuk össze a populációs gyakorisággal. Például, ha annak az esélye, hogy
egy betegség, egy egypetéjű ikerpár mindkét tagjában megjelenik, 0,8, míg ugyanennek a
betegségnek a populációs gyakorisága 0,2, akkor a λs értéke 0,8/0,2 = 4. Ebből két dolog
látszik: (1) Ha a λ = 1, akkor a betegségnek nincs öröklődő hányada; (2) a populációsan
gyakori betegségeknél, ahol a nevező magas, a λ értéke alacsony, míg a ritkább, genetikai
betegségeknél, ahol a nevező kicsi, a λ általában magas, és nyilvánvalóan, nagyon magas a
monogénes betegségeknél, ahol a számláló magas, a nevező alacsony. Összehasonlításképpen
pl., a monogénes cysticus fibrosis-nek a λs értéke 500, míg a komplex multifaktoriális
betegség közül az I-es típusú cukorbetegségnek (type I diabetes mellitus = T1DM) 15, a II-es
típusúnak (T2DM) 3,5, a skrizoféniának 8,6 az asztmának 2 (bár vannak populációk, ahol ez
utóbbi szám magasabb).
A λ érték megadása és kiszámítása egy egyszerű, és gyors módszer annak becslésére, hogy
egy multifaktoriális betegségnek van-e öröklődő hányada. Az egyszerűség azonban itt is
együtt jár a módszer gyengeségével, ezért komolyabb vizsgálatokban ennél lényegesen
bonyolultabb módon számolják ki egy betegség, vagy jelleg öröklődő hányadát, és olyan
formában adják meg pl. hogy a magasság öröklődő hányada 80%. A maradék 20%-ért a
környezeti tényezők a felelősek.
A legfontosabb ok, ami hibához vezethet a λ érték megadásakor, hogy a rokonok, főleg a
testvérek általában ugyanabban a környezetben nőnek fel, hasonló a táplálkozásuk, hasonló
hatások (fertőzés, pszichés stb.) érik őket, s ez nyilvánvalóan torzítja a vizsgálatok
eredményét, hiszen várhatóan a környezeti okok miatt is jobban hasonlítanak egymásra, mint
két egymással rokonságban nem álló ember. Ezen lehet javítani, ha külön nevelt egypetéjű
ikreket, vagy testvéreket vizsgálunk. Ezzel az a probléma, hogy ilyenből egyrészt jóval
kevesebb van, másrészt a közös környezetet itt sem lehet teljesen kizárni. Például az
egypetéjű ikreknél az anyaméhben ért közös hatások nagyon jelentősen torzíthatják az
eredményeket. Számos vizsgálat bizonyítja ugyanis, hogy az ember képességeit, betegségre
való hajlamait talán legerősebben az anyaméhben ért hatások módosíthatják a környezeti
hatások közül. Ismert például, hogy a koraszülés hajlamosít számos későbbi betegség (pl.
T2DM) kialakulására, vagy a nagy születési testsúly pl. T1DM-re. Illetve, egy kutatásban
kimutatták, hogy pl. az intelligenciában (IQ-ban) az öröklődő hányad mellett a legerősebbek
az anyaméhben ért hatások. Mindezek ellenére jó néhány betegségben születtek értékes
eredmények ilyen típusú vizsgálatokban, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy Dániában a
második világháború környékén, amikor nagyon sok volt az árvagyerek, az volt a szokás,
hogy a testvéreket, még az egypetéjű ikreket is, külön nevelőszülőkhöz adták örökbe. Emiatt
relatív sok olyan testvérpár adata állt rendelkezésre, akik külön nevelkedtek (1).

29

2.5. Multifaktoriális betegségek genomikai hátterének tisztázását nehezítő jellemzők
A genomikára is igaz az a gyakran emlegetett tétel, hogy minél jobban megismerünk valamit,
annál inkább ráébredünk arra, hogy mennyi mindent nem tudunk. A HGP megindulásakor és
utána is még a 2000-es évek első felében, gyakorlatilag minden szakember azt jósolta, hogy a
genomika forradalmasítani fogja az orvostudományt, és általában a nagyon közeli jövőben
megvalósulni látták a személyre szabott gyógyászatot is. Mint tudjuk ez 2012-ig biztos nem
valósult meg, és most úgy néz ki, hogy az elkövetkezendő években sem kerül sor nagy
áttörésre. Mi lehet ennek az oka?
Az eddigi eredmények alapján, legfontosabb okok a betegség multifaktoriális jellegéből
adódnak. Az 4. ábra bemutatja, hogy ha egy QT-t genetikai faktorok határoznak meg, a QTnek milyen populációs eloszlása várható.
Először ehhez definiáljuk a QT-t, illetve néhány hozzá kapcsolható fogalmat:
• QT: a quantitative trait angol kifejezés rövidítése: valamilyen számmal definiálható
jellemző. Pl.: LDL-C, vérnyomás, IgE szint, vagy az intelligencia kvóciens (IQ)
értéke.
• Discontinuous (dichotomous), azaz a diszkrét, nem folytonos értékekkel
jellemezhető jellemzők, pl.: ajakhasadék. Az ilyen típusú értékeket is fel lehet a QT
vizsgálatokban használni.
• QT-kat is lehet dichotomizálni: pl. 130Hgmm feletti szisztolés vérnyomás a kóros.
• QTL: quantitative trait locus: olyan genetikai lókusz (hely a genomban) amelyik az
adott jellemzővel (QT-val) együtt szegregál, azaz rokonokban azzal együtt öröklődik.
Ilyenek például az éhgyomri inzulin- vagy koleszterinszintet befolyásoló genetikai
lókuszok.
Térjünk vissza az előbb felvázolt problémára és az 4. ábrára. Ha egy lókusz, két egyenlő
gyakorisággal előforduló allélja határozza meg a QT-t, az egyik csökkenti az értékét a
másikhoz képest, akkor az ábra „A” részén látható módon a QT szempontjából 3 féle
populációt kapunk. A B és C ábrákon ugyanez látható 2 és 3 lókusz esetén. Mint látható 3
lókusznál már 7-féle értékkel rendelkező populációt kapunk és egy adott QT-vel jellemezhető
populációt akár 7-féle genotípus is adhat. A multifaktoriális és poligénes betegségeknél,
viszont akár több 100, vagy ezer lókusz is befolyásolhat egy QT-t, a QT eloszlása a
populációban folytonos lesz, ami azt is jelenti, hogy a QT meghatározásával csak nagyon
kevés információt kaphatunk a genetikai háttérről, hozzátéve, hogy ilyenkor még a környezeti
tényezők hatását nem is vettük számításba.
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4. ábra
A. Populáció eloszlása, ha egy lókusz, két, egyenlő gyakorisággal előforduló, és egyenlő
hatású allélja határozza meg a mérhető tulajdonságot (QT-t). Az egyik allél csökkenti az
értékét a másikhoz képest, akkor háromféle populációt kapunk.
B. és C. ábrákon ugyanez látható 2, illetve 3 lókusz esetén. Mint látható 3 lókusznál már 7féle értékkel rendelkező populációt kapunk, és egy adott értékkel jellemezhető populációt
akár 7-féle genotípus is adhat.
D. A multifaktoriális és poligénes betegségeknél, viszont akár több 100, vagy ezer lókusz is
befolyásolhat egy QT-t, így a populáció gyakorlatilag folytonos eloszlást mutat a QT
szempontjából.

Az 3. táblázatban található néhány tényező, amely jellemző a multifaktoriális betegségekre, és
megnehezíti a genetikai hátterük tisztázását.

31

Probléma
Multifaktoriális betegség
Genetikai heterogenitás

Fenokópia

Pleiotrópia
Inkomplett penetrancia
Nehéz a pontos diagnózis

Magyarázat
Sok gén + környezeti tényezők
kölcsönhatásával alakul ki
Különböző allélkombinációk hasonló
fenotípushoz vezetnek (allél heterogenitás).
Különböző lókuszon található mutációk
ugyanazt a betegséget okozzák (lókusz
heterogenitás)
Kizárólag környezeti hatások ugyanazt a
klinikai képet eredményezik, mint a genetikai
tényezők
Ugyanaz a mutáció a környezet hatására más
klinikai képet eredményezhet
A mutáns gén hordozója nem beteg
Sokszor nincs standard diagnózis. Lehet
klinikai tünet, vagy biokémiai paraméter
Életkorral változhat a klinikai kép
A tünetek epizódokban jelentkezhetnek
Más betegség hasonló tünetekkel
A különböző betegségek gyakran együtt
fordulnak elő

3. táblázat
A multifaktoriális betegségek meghatározását nehezítő jellemzők.
2.6. Biológiai minta gyűjtése populációgenetikai vizsgálatokhoz
Amikor egy genomikai vizsgálathoz megfelelő populációt gyűjtünk, kétféleképpen járhatunk
el. (1). Alkalmazhatunk nagyon szigorú feltételeket. Ilyenkor pl. betegségek esetén az a
szempont, hogy a betegcsoportba a betegek fenotípusa között lehetőleg ne legyen különbség.
Ez sok esetben szinte megvalósíthatatlan. Gondoljunk bele, hogy az asztmás betegek egy
része allergiás is, rhinitise, conjuctivitise, esetleg dermatitise van. Van, aki jól reagál
kezelésre, mások nem reagálnak rá, van, akinek magas az eozinofil, vagy az IgE szintje
másoknak nem, stb. Különbözhetnek abban is, hogy mi váltja ki az asztmatikus tüneteket (pl.
fertőzés, allergén, hideg levegő, sportolás, aszpirin stb.), és még számos dologban
különbözhetnek egymástól. Ideális esetben, egy betegcsoportba csak olyan betegeket
gyűjtünk, akik semmilyen tünetben nem különböznek egymástól, hiszen így nagy az esély,
hogy genetikailag homogénebb populációt vizsgálunk, és megtaláljuk azokat a variációkat,
géneket, amelyek ahhoz a fenotípushoz vezettek. A hátrány nyilvánvalóan az, hogy egy
csoportba kevesebb beteg kerül, ami nagyon megnehezíti, hogy statisztikailag értékelhető
eredményeket kapjunk.
(2). Alkalmazhatunk lazább feltételeket. Ebben az esetben több a beteg, de heterogénebb
genetikai háttér, az egyes variációk hatása felhígul.
Az egyik lehetséges megoldás erre a problémára, hogy köztes fenotípust (intermediate,
vagy endofenotípust) használunk. Itt azt használjuk ki, hogy egy betegségen belül bizonyos
tünetek különböznek. Pl.: allergiánál, asztmánál vizsgálhatjuk QT-ként az IgE, szintet. Ebben
az esetben olyan genetikai variációkat (QTL-eket) fogunk találni, amelyek az IgE szintet
befolyásolják. Mivel a magas IgE szint fontos szerepet játszhat a betegségekre való
hajlamban, a betegségek genetikai hátterének egy részét megfejthetjük. Persze ezzel nem
kapunk olyan genetikai variációkat, amely a betegség más tüneteiért, esetleg
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manifesztációjáért felelősek. De ilyen endofenotípus lehet pl. atherosclerosisban a stabil/nem
stabil angina, vagy LDL-C szint, CRP szint, stb., magas vérnyomásnál az alacsony renin szint
(emelkedett ARR)/ normális renin szint (ld. 9. fejezet), obezitásnál a leptin, vagy az
inzulinszint stb.
2.7. Genomika módszerek fejlődése, nehézségek
Mivel a genomikai eredmények jelentősége nyilvánvaló volt mind a társadalom egésze, mind
a kutatók számára, óriási erőfeszítések történtek a genomikai módszerek fejlesztésére, és
hatalmas áttöréseket értek el (ld. módszerek fejezet).
Ennek ellenére messze nem lehetünk elégedettek, és a vártnál lényegesen kevésbé jutottunk
közelebb a problémák megoldásához. 2009-ben Manolio és munkatársai, egy azóta is sokat
idézet táblázatot mutattak be egyik közleményükben (5. ábra), amelyben összesítik, hogy
néhány multifaktoriális jelleg öröklődő hányadának mekkora részét sikerült addig megtalálni
(2). Ebben az összefoglaló cikkben összesítették azt, amit a kutatók már addig is tudtak, azaz
a GWAS (genome wide association study, ld. módszerek) eredmények a jellegek túlnyomó
többségének az öröklődő hányadnak csak a töredékét, kevesebb, mint 10%-át tudták igazolni.
Így például, a magasságot befolyásoló 44 lókusszal csak az öröklődő hányad ~5%-át tudták
addig magyarázni, de az azóta 180 lókuszra duzzadt eredményekkel is csak a 10%-át. Ezt úgy
kell értelmezni, hogy a várható magasságot 80%-ban öröklődő tényezők határozzák meg, és
ennek a 10%-át tudjuk a jelenlegi genomikai eredményekkel magyarázni. Egy-két olyan
betegséget leszámítva, mint például az időskori makula degeneráció, ahol az öröklődésért
néhány erős hatású genetikai mutáció a felelős, a jellegek túlnyomó részénél ugyanez a
helyzet. Így például a 2-es típusú diabetes mellitus (T2DM) öröklődő hányadának 6%, az
éhgyomri cukorszint 1,5%, míg például a korai miokardiális infarktus 2,8%-át lehet
magyarázni a megismert genomikai eredményekkel. Ezzel szemben, ugyanezt a monogénes,
mendeli betegségeknél gyakorlatilag 100%-ban meg tudjuk tenni.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka, amelyet egyes genetikusok, a világűrből vett analógiával
élve az öröklődés „sötét anyagának” neveznek, azaz bizonyítottan létezik, hatását detektálni
tudjuk, de nem „látjuk”, nem tudjuk megmagyarázni? A magyarázatra az előzőekben említett
nehézségeken kívül számos elmélet létezik, és valószínűleg ezek nagy része valóban igaz. A
legelfogadottabbakat itt most röviden ismertetem.
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5. ábra
A betegségek, jellegek öröklődő hányadának 2009-ig detektált része. A monogénes
betegségek esetén ez általában 100%-osan sikerült. Poligénes, multifaktoriális jellegek
esetén a rengeteg befektetett munka és eredmény ellenére ez az érték általában jóval
kisebb. Az ábra a (2) cikkben található táblázat alapján készült.

2.8. Ritka variációk problémája
Jellegükből adódóan a GWAS-ra használt chip-ekkel a gyakoribb variációkat tudjuk
vizsgálni, azaz a chipek túlnyomó részénél az 5%-nál gyakoribbakat. Ez egybe esik azzal az
elmélettel, amelyet gyakori betegség – gyakori variációnak (angolul common disease
common variants, vagy CD/CV) hívnak, azaz a gyakori betegségeket gyakori kis- de
összeadódó hatású genetikai variációk okozzák. Ezzel szemben számos bizonyíték van rá,
hogy, legalábbis egyes betegségeket, a ritka, de erős hatású genetikai variációk okozzák (ez a
gyakori betegség-ritka variáns, angolul common disease-rare variants (CD/RV)
hipotézis. Ilyen pl. a mellrák, amelyben különböző génekben már több ezer olyan, populációs
szintén ritka variációt találtak, amelyek hajlamosítanak a betegségre. De hasonló példákat
lehet mondani a lipid anyagcserével, hallásvesztéssel, mentális retardációval, autizmussal
vagy skizofréniával kapcsolatban. Ezek hozzájárulnak a betegségre való hajlam
továbbörökítéséhez, de a rendelkezésre álló chip-ekkel, illetve GWAS-szal nem lehet őket
detektálni.
A ritka variációk egy statisztikai problémát is okozhatnak, amit egy cikk szintetikus
asszociációnak hív. Itt megállapították, hogy egyes gyakori variációk véletlenszerűen
gyakrabban fordulnak elő a ritkább, okozó variációval, és ebből hibás következtetéseket
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vonhatunk le. Azaz olyan géneket, szabályozó régiókat detektálhatunk, amelyek nem
játszanak szerepet az adott fenotípusban.
2.9. Epigenetikai problémák
Az elmúlt évek egyik jelentős felfedezése volt, hogy nemcsak a DNS-t alkotó nukleotidok
sorrendje, hanem annak módosulásai (például metilációja, acetilációja) is generációkon
keresztül öröklődhetnek. Ezzel foglalkozik az epigenetika. Egy meglepő svéd vizsgálatban
például kimutatták, hogy az 1900-as évek elején élő emberek étkezési szokásai, hogyan
befolyásolták a napjainkban élő unokáiknak sorsát, betegségeit (3). Itt egyértelműen
epigenetikai öröklődést lehet feltételezni. A nukleotid variációk kimutatására koncentráló
GWAS nyilvánvalóan nem képes ennek detektálására.
Ráadásul a környezeti tényezők már a fogantatás pillanatától hatnak. A kutatások során
kiderült, hogy a magzatot ért hatások az egész életre kihatnak, leginkább az epigenetikai
módosításokon keresztül. Ezek a környezeti hatások azután folyamatosan érnek minket egész
életünkben. A szervezet adott állapota mindig függ az őt korábban ért környezeti hatásoktól, a
genetikai adottságoktól és ezek kölcsönhatásától. Ráadásul a genetikai szabályozás is
sokszintű, jelenleg nem is teljes mértékben feltárt. Ismert, hogy a genomunk működése függ a
szekvenciától, de a funkcionális egységeket még mindig nem ismerjük teljesen, és messze
nem csak a fehérjéket kódoló régiók a meghatározóak. Az egyes gének pedig nem
önmagukban hatnak, hanem folyamatos kölcsönhatásban állnak a többi génnel, bonyolult
hálózatokat alkotva, melyben a kölcsönhatások is többfélék lehetnek. Ezeknek a hálózatoknak
a felderítésével, megfejtésével foglalkozik a rendszerbiológia, angol kifejezéssel a systems
biology, amellyel egy külön fejezetben foglalkozunk (14. fejezet).

2.10.
A genom véletlenszerű viselkedése
2010. szeptemberében a kutatók a genom viselkedésével kapcsolatban egy olyan
tulajdonságot fedeztek fel, amely további nehézségekre hívta fel a figyelmet. Kiderült, hogy
szemben a korábban gondoltakkal, a genom működésében, a genetikai hálózatok
szabályozásában sztochasztikus, véletlenszerű zajok figyelhetők meg. Azaz a genom válasza
egy hatásra, vagy működése még akkor sem jósolható meg teljes bizonyossággal, ha minden
funkcionális egységét, és minden befolyásoló faktort ismerünk. A vizsgálatot végzők
egysejtűekben azt is igazolták, hogy ennek a viselkedésnek evolúciós előnye is van, azaz a
véletlenszerűség, a zaj be van építve a genomba (4).
2.11.
Statisztikai problémák
Egy következő probléma az adatok elemzéséből, azaz az alkalmazott statisztikai
módszerekből származik (5). Az eddig talált, betegségekre hajlamosító variációk jellemzően
csak 10-20%-kal emelik meg hordozójukban a betegségre való hajlamot (ld. később). Ez azt
jelenti például, hogy annak az esélye, hogy a variációt hordozó beteg legyen 1,1-1,2-szer
magasabb, mint annak, aki nem hordozza. Az ilyen gyenge hatású gének detektálása pedig
nagyon nehéz. Ráadásul a vizsgált betegek genetikailag heterogének, azaz egy azon
betegségre számos (gyakorlatilag szinte végtelen számú) genetikai háttér hajlamosíthat.
Statisztikai szempontból pl. előnyös, ha minél nagyobb populációt vizsgálunk, genomikai
szempontból azonban egyre nő a populáció genetikai heterogenitása, így az egyes genetikai
variációk hatása felhígul.
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Egy másik probléma ezzel kapcsolatban a megfelelő statisztikai módszer hiánya. Probléma
például a többszörös teszt okozta statisztikai hiba kiküszöbölése. Százezer variáció mérése
egyetlen chippel statisztikai szempontból azt jelenti ugyanis, hogy 100 ezer független mérést
végzünk. Ilyenkor az egyes asszociációknál a hamis állítás valószínűsége összeadódik (1-es
típusú statisztikai hiba). Ennek az egyik megoldása, ha a statisztikai hibahatárt elosztjuk a
vizsgálatok számával. Ezt Bonferroni korrekciónak hívjuk. Például 100 ezer SNP
vizsgálatánál p = 0,05 helyett 5x10-7 értéket használunk. Azonban a független vizsgálatok
tényleges száma nemcsak az SNP számától, hanem számos más körülménytől is függ, így pl.
a mintaszámtól, a teszttől, vagy a vizsgált klinikai paraméterek számától is. Azonban a
Bonferroni korrekció túl konzervatív, hiszen csak a nagyon erős asszociációt mutató
faktorokat tudja detektálni. Ezzel szemben a multifaktoriális betegségeknek éppen az az egyik
legfőbb jellemzője a CD/CV hipotézis alapján, hogy a betegségre való megnövekedett hajlam
sok, önmagukban csak nagyon gyenge hatású genetikai variáció kölcsönhatásából ered.
Ráadásul ezek a betegségek populációs szinten genetikailag heterogének, azaz az egyes
emberekben más-más genetikai faktorok lehetnek felelősek a betegségért. Ennek az lesz a
következménye, hogy a legtöbb genetikai variáció eloszlása csak nagyon kis mértékben fog
különbözni a beteg és az egészséges populáció között, és a fent leírt statisztikai módszerrel
nem lehet detektálni őket. Ráadásul a helyzetet több más tényező tovább bonyolítja, illetve a
statisztikai értékelhetőséget rendkívüli mértékben megnehezíti. Az egyik legnagyobb, hogy
nem elég a 100 ezer variációt egyenként vizsgálni, hanem a variációk kölcsönhatásait is,
hiszen előfordulhat, hogy az egyes variációk önmagukban nem, csak más variációkkal, vagy
esetleg valamilyen környezeti faktorral együtt hatva okozzák a vizsgált fenotípust. Ilyenkor a
vizsgálandó kölcsönhatásoktól függően az elvégzendő elemzések száma csillagászati
magasságokban van. Például, 1,8 millió variáció esetén csak a páros, elemzendő gén-gén
kölcsönhatások száma 3,2 billió, és ismert, hogy ilyen kölcsönhatásokban sokszor akár több
száz szereplő is lehet.

2.12.
Megoldáshoz közelítő utak
A fent említett problémákra a kutatók folyamatos fejlesztésekkel válaszolnak. Így például, az
előző fejezetben említett 1000 genom projekt eredményeit felhasználva már fejlesztés alatt
vannak az olyan chip-ek, amellyel ritkább variációkat is ki lehet mutatni (pl. Illumina 5M
chip-je). Illetve, a genetikai variációkra koncentráló detektálások mellett, egyre inkább
fejlődik a teljes genom szekvenálás is („újgenerációs” vagy angolul new generation
sequencing, vagy NGS), ami egyre gyorsabb és olcsóbb lesz. Elképzelhető, hogy a
közeljövőben a GWAS-t ennek a technikának a segítségével fogják végezni. Ez ugyanis
minden ritka mutációt ki tud mutatni. Hozzá kell tenni azonban, hogy az ehhez tartozó
informatikai, számítástechnikai igény nagyságrendekkel nagyobb (tekintve, hogy itt egyetlen
embernél terrabit mennyiségű információt kapunk) a csak a variációkra koncentrálóknál, ami
valószínűleg még nagyobb kihívás, mint maga a mérés technikai végrehajtása. Továbbá, a
ritka variációk funkcionális jellemzése is jelentős problémákat tartalmazhat.
Hasonlóan vannak már metilációs mintázat elemzésére alkalmas chip-ek, az epigenetikai
vizsgálatok elősegítésére. Azonban, mivel az epigenetikai (metilációs) mintázat szövetenként
különböző, illetve az eredmények interpretálása is nagyon nehéz, még itt is hosszú út áll
előttünk, hogy ezeket az eredményeket először a szakemberek, majd később a nemszakemberek számára is értelmezhetően hasznosítani tudjuk. További nehézség ezzel
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kapcsolatban, hogy az epigenetikai információ, szembeni a genom szekvenciájával, a
különböző környezeti tényezők hatására, illetve az életkor előrehaladásával állandóan
változik.
A statisztikai problémák megoldására is hatalmas erőfeszítések történnek. Egy lehetséges
megoldás például a Bayes statisztikai keretrendszer és a Bayes hálók alkalmazása, amelyben
Magyarországon is történnek fejlesztések (4. fejezet). Itt nem az egyes variációk gyakoriságát
hasonlítják össze a populációkban, hanem valószínűségi modellek, kölcsönhatási hálók
elemzése folyik. Feltételezhető, hogy megfelelő statisztikai módszerekkel már a ma meglevő
eredményekből is sokkal több információt ki lehet nyerni. Például, az egyik közleményben a
már meglevő eredmények újraelemzésével a magasság öröklődő hajlamának 67%-át tudták
magyarázni, szemben az eredeti közleményben található 5%-kal (6). Egy másikban számos,
magas vérnyomásra hajlamosító olyan gént azonosítottak, amelyeket az eredeti közleményben
nem detektáltak. Ebben nem az egyes genetikai variációkra koncentráltak, hanem azt
vizsgálták, hogy vannak-e olyan anyagcsere útvonalak, amelyben a genetikai variációk
eloszlása eltért a várttól (7).
2.13.
Miért gyakoribbak manapság a multifaktoriális betegségek?
Ismert, hogy több multifaktoriális betegség gyakorisága az utóbbi évtizedekben, és főleg a
gazdaságilag fejlettebb országokban jelentősen megnőtt, némelyik gyakorisága közülük
jelenleg is folyamatosan nő. Erre az egyik legjobb példa a kóros kövérség, az obezitás és a
társult betegségeinek (T2DM, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek stb.)
gyakoriságának a növekedése az USA-ban. Például 2010-ben az USA államaiból 16-ban volt
az obezitás prevalenciája >30%, szemben 2007-tel, amikor még csak egyben volt ilyen magas
érték tapasztalható. Sőt 20 évvel ezelőtt egyben sem volt a betegség gyakorisága 15%-nál
magasabb. Az obezitás prevalenciájának növekedéséről 1985-2010 között szemléletes
animációt nézhetünk meg a http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.html web oldalon.
De hasonló a helyzet az allergiás betegségekkel kapcsolatban, amelyek, mint pl. a szénanátha,
amely régebben ritkaságnak számított, manapság népbetegségnek számít, és gyakorisága
folyamatosan nő. Ugyanez igaz az asztmára is. Például, a XX. század elején Budapesten még
nem is volt a gyermekeknek külön, asztmával foglalkozó kórházi osztály, és évente egy-két új
beteget találtak. Ezzel szemben napjainkban évente kb. 20 ezer új asztmás gyermeket
diagnosztizálnak Budapesten.
Mi lehet az oka ezeknek a trendeknek? Az emberek genomikai háttere egész biztos nem
változott ezekben az években, ebből kifolyólag csak a környezeti tényezők változhattak meg!
Mivel a genomika a rendszerbiológiai tudományok közé tartozik, vizsgálatához szükséges a
genomikai háttérre ható környezeti faktorok feltárása is.
A betegségek gyakoriságának növekedésére számos elmélet létezik, ezek közül a
legnépszerűbbeket, legelfogadottabbakat ismertetem.
2.13.1. Takarékos gén hipotézis
A takarékos gén (angolul thrifty gene) hipotézis azt állítja, hogy az emberiség evolúciója
során, illetve az elmúlt évszázadokban is alkalmazkodni kellett a periodikus éhezésekhez.
Ezek az éhezési időszakok sokszor évekig is eltartottak, és komoly szelekciós nyomást
gyakoroltak. Akinek a szervezete nem tudott elég takarékosan bánni a bevitt étellel
(energiával), vagy a jobb időszakokban nem tudott megfelelő mennyiséget elraktározni, az
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kiszelektálódott (meghalt, vagy nem tudott szaporodni), és azok a gének maradtak fenn,
amelyek hordozói takarékosan tudtak bánni a bevitt kalóriákkal (8). A mai, fejlett
országokban élő népesség, legtöbbször még a szegények is, nincsenek kitéve nagyobb éhezési
periódusnak, rengeteg, energiában dús élelmiszert vesznek magukhoz, ami a társulva a
jellemző mozgásszegény életmóddal obezitáshoz, és a hozzá kapcsolható betegségekhez
vezet. Ebből az is következhet, hogy a mai fejlett („civilizált”) világban a kisebb-nagyobb
túlsúly számíthat természetesnek (a „vad” típusnak), és az, aki ilyen körülmények között nem
hízik el, számíthat a „mutánsnak”, azaz a ritkább genetikai variációkat hordozónak.
Ide tartozik az a feltételezés is, hogy a mai relatív jólét epigenetikai szinten is átprogramozza
a szervezetet, ami már kora gyermekkortól elhízáshoz vezethet. Erre az egyik bizonyíték
abból a korábban már említett tanulmányból származik, amelyik azt találta, hogy azoknak a
20. század elején élt azoknak a férfiaknak, akik serdülőkoruk előtt jólétben éltek (nem
éheztek), a fiú unokái nagyobb valószínűsséggel haltak meg cukorbetegségben, mint azok,
akik éheztek (3). Érdekes módon, ezzel szemben az éhezés kifejezetten védett a fiú-unokák
diabetes-szel kapcsolt halálával szemben. Ezt a férfiágon továbbmenő transzgenerációs hatást
patkányokban is megerősítették.
Hasonló, és valószínűleg erősebb epigenetikai hatást gyakorol a nők viselkedése, dohányzása,
táplálkozása a terhességük alatt a magzat további sorsára. Mivel a ma felnövő generációknak
általában már a szülei, nagyszülei sem éheztek, magyarázhatja a túlsúly, és a hozzá
kapcsolódó betegségek járványszerű elterjedését már gyermekkorban is.
A takarékos gén hipotézishez tartozik még a sóvisszatartáshoz kapcsolható elmélet (9).
Régebben, pl. a meleg Afrikában, a nagyfokú izzadás mellett, a hozzáférhető só mennyisége
is messze alatta volt a mainak. Ezért alakult ki, az hogy az emberek többsége szereti a sót, a
sós ételeket, így kényszerítve tudat alatt magát arra, hogy minél több, amúgy létfontosságú sót
(konyhasót, NaCl) jutasson folyamatosan a szervezetébe. Ez régebben a sóínség időszakában
egy fontos szelekciós tényező volt, hiszen a sóhiány súlyos egészségkárosodáshoz vezet. A
mai világban, amikor korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre só, ez túlzott sóbevitelhez és
magas vérnyomáshoz vezet. Részben ezzel lehet magyarázni, hogy az USA-ban, Kanadában
élő Afrikából származók között lényegesen gyakoribb a magas vérnyomás gyakorisága, mint
az ugyanolyan környezetben élő fehérek között.
A takarékos gén hipotézisre számos olyan példát lehet sorolni, amelyben a pár évtizede még
éhező populáció hirtelen bekerült a jólétbe, az obezitás, T2DM stb. gyakorisága pedig
ugrásszerűen megnőtt. Erre az egyik leggyakrabban említett példa az USA-ban és Mexikóban
is élő pima indiánok esete. Az USA-ban élő indiánok között az obezitással összefüggő T2DM
gyakorisága meghaladja az 50%-ot, míg korábban ez a betegség gyakorlatilag nem fordult
köztük elő. Jellemző még, hogy a kevésbé jólétben élő, és genetikailag tőlük feltehetőleg nem
nagyon különböző mexikói pima indiánok között ugyanennek a betegségnek a gyakorisága
mindössze 8%.
Az elmélet szerint azt is kijelenthetjük, hogy a gyakori multifaktoriális betegségek egy részét
normális gének okozzák, amelyek rossz kombinációban fordulnak elő, vagy nem megfelelő
környezeti viszonyok közé kerültek.

2.13.2. Tisztaság hipotézis
Az allergiás betegségek gyakoriságának növekedését magyarázza a tisztaság hipotézis,
amelyre számos bizonyíték is van. Ez azt állítja, hogy a mai, relatív tiszta világban az
újszülöttnek nem engedjük, hogy kialakuljon a normális immunrendszere, és ez vezet oda,
hogy az amúgy ártatlan allergénekre (pl. virágporok, poratka) adjon IgE típusú immunválaszt.
Az elmélet szerint, a magzat immunválasza el van tolódva ún. Th2 típusú immunválasz felé.
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Az újszülötteket érő fertőzések (kiegészítve az anyatejes táplálkozással) ezt az immunválaszt
tolja el Th1-es irányba. A tiszta, betegségek esetén antibiotikumokkal kezelt újszülöttben ez a
folyamat nem zajlik le, megmarad a magzati, Th2 felé eltolódott immunválasz, és ez, mint
az asztma genetikai háttere című fejezetben részletesebben tárgyaljuk, allergiás, atópiás
betegségek kialakulására hajlamosít. Ehhez hasonló folyamat később is, akár felnőtt korban is
lejátszódhat. A Th2-es immunválasz eredetileg a különböző paraziták ellen alakult ki. Az
elmélet szerint, mivel a fejlett világban általában (szerencsére) nem kell a szervezetnek
paraziták (pl. bélférgek) ellen harcolnia, az immunválasz „unatkozó” Th2-es karja új
ellenséget „keres” magának, és reagál, az amúgy ártatlan allergénekre. Ezekre az elméletekre
számos bizonyíték van. A hasonló genomikai háttérrel rendelkező populációk tisztább helyen
élő részében általában kimutathatóan, szignifikánsan nagyobb az allergiás betegségek
gyakorisága (ld. gén-környezet fejezet).
Meg kell azonban jegyezni, hogy ez nem jelenti azt, hogy kontrollálatlanul piszkosabban kell
élnünk, gyereket nevelnünk, hogy megelőzzük az allergia kialakulását. Ugyanis azt is
megfigyelték az ilyen populációkban, hogy a tisztább környezetben élő populációkban
lényegesen magasabb volt a várható élettartam, mint a kevésbé higiénikus körülmények
között élőkben.
Ehhez kapcsolódik a tisztaság hipotézis elmélet egy másik iránya a Th1 érés (maturation)
hipotézis. Ez azt állítja, hogy a csökkent csecsemő-halandóság áll az allergiás betegségek
megnövekedett prevalenciájának hátterében. Ismert, hogy még a XX. század elején is a
csecsemők jelentős része, általában különböző fertőzések következtében meghalt. Az elmélet
szerint ezek egy része azért halt meg, mert gyenge volt a fertőzések leküzdésében fontos Th1es immunválaszuk. A mai, gyenge immunválasszal rendelkező csecsemőket különböző
antibiotikumokkal életben tartjuk, és bennük nem tud kialakulni a normális, Th1 irányba
eltolódott immunválasz. A fentiekhez hasonlóan, a bennük dominánsabb Th2-es immunválasz
allergiás betegségek kialakulásához vezethet.
2.13.3. További elméletek
A fenti két elmélet rokona a következő is, amely azt állítja, hogy vannak olyan genetikai
variációk, amelyek régebben szelekciós előnyt élveztek, manapság viszont bizonyos
betegségek kialakulására hajlamosítanak. Ilyenek lehetnek pl. a gyulladási válasszal
kapcsolatos gének variációi. Az erőteljesebb gyulladási válasz régebben a különböző
fertőzések leküzdésében szelekciós előnyt élvezhetett, manapság viszont több multifaktoriális
betegségre hajlamosíthat. Ilyenek például, a krónikus gyulladással jellemezhető asztma,
atherosclerosis, vagy az autoimmun betegségek.
Ezzel kapcsolatos annak a kutatásnak az eredménye, mely azt mutatta ki, hogy a fiatalkorban
hasznos gének, időskorban betegséget okozhatnak. Ismert, hogy az erős gyulladási hajlammal
rendelkező emberek hajlamosak öregséggel kapcsolatos betegségekre (pl. atherosclerosis).
Viszont, fiatal korban előnyt jelenthet egy erőteljesebb immunválasz (10, 11). Ez az
antagonosztikus pleiotrópia (antagonistic pleiotropy). Megállapították, hogy a 100 éven
felüliekben ritkábbak az erős gyulladási válasszal asszociációt mutató génvariációk. Erre
példa az egyes baktériumok elleni immunválaszban fontos szerepet betöltő toll like receptor 4
(TLR4)-ben talált Asp299Gly (D299G) SNP. Ez a receptor gyengébb működésével, és
alacsonyabb NF-κB aktiválással asszociál. Továbbá, a hordozók gyengébb választ adnak
Gram negatív baktériumokra és ez szepszisre és számos más betegségre hajlamosít. Viszont, a
mai „steril”, antibiotikumos világban a polimorfizmus alacsonyabb gyulladási válasszal és
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magasabb várható élettartammal asszociál, azaz a 100 éven felüli populációban gyakrabban
fordult elő, mint a populáció átlag (12).
A fentieken kívül vannak további magyarázatok egyes multifaktoriális betegségek
gyakoriságának növekedésére. Például, hogy a dízel-olaj és a virágporok egymásra
hatásakor, a virágporok allergizáló hajlama megnő. Ezzel is magyarázható a nagyvárosokban
tapasztalható magasabb asztma prevalencia.
Egy másik elmélet alapján a mai globalizált világban, a bizonyos környezeti tényezőre
szelektálódott emberek máshol élnek, és az ottani környezetre érzékenyebbek lesznek. Erre
példa, hogy a fekete bőrű, afrikai származású emberek, akik a nagyfokú napsugárzásra
szelektálódtak, az északi országokban D vitamin-hiányosak lesznek, és ez pl. autoimmun
betegségekre, asztmára hajlamosítja őket. Ehhez kapcsolódó elmélet, hogy a korábban
egymástól izoláltan élő populációk közötti keveredés is növelheti a poligénes betegségek
gyakoriságát. Itt azt feltételezik, hogy egyes allélok egymás mellé kerülhetnek, és az amúgy
semleges hatású allélok kölcsönhatása betegséghez vezethet.
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2.15.

Fejezethez tartozó kérdések

1. Mit nevezünk multifaktoriális betegségnek?
2. Milyen jellemzői vannak a multifaktoriális betegségeknek?
3. Miért fontos kutatni a multifaktoriális betegségek genomikai hátterét?
4. Hogyan bizonyíthatjuk egy betegség örökölhetőségét?
5. Mi lehet a hibája a λR adatoknak?
6. Hogyan szűrhetők ki az öröklődés vizsgálatakor a környezeti hatások?
7. Mi az a QT?
8. Mik azok a discontinuous jellemzők?
9. Mi az a QTL?
10. Milyen tényezők nehezítik meg a multifaktoriális betegségek vizsgálatát?
11. Mi az a genetikai heterogenitás?
12. Mi az a penetrancia?
13. Mi a fenokópia?
14. Mi az a genetikai pleiotrópia?
15. Miért előnyös, ha a multifaktoriális betegségek genomikai hátterének vizsgálatakor
köztes, vagy endofenotípusokat használunk?
16. Mondjon példákat arra, hogy miért nehéz egy multifaktoriális betegség fenotípusát
meghatározni!
17. Mi az a CD/CV hipotézis?
18. Mondjon példát a betegségek fenotípusát befolyásoló környezeti faktorokra!
19. Mi az a takarékos gén hipotézis?
20. Mi az a tisztaság hipotézis?
21. Mi lehet a magyarázata, hogy a GWAS vizsgálatok az öröklődő hányad töredékét találták
meg?
22. Mi az a szintetikus asszociáció?
23. Miért nehezítik meg az epigenetikai változások a betegségek genomikai hátterének
vizsgálatát?
24. Mi az az antagonisztikus pleiotrópia?
25. Mit jelent az, hogy a genom véletlenszerűen viselkedik, és milyen nehézséget okoz?
26. Mi az a Bonferroni korrekció?
27. Mivel asszociálhat napjainkban a fejlett világban az olyan polimorfizmus, amely
alacsonyabb gyulladásos választ okoz?
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3. Multifaktoriális betegségek genomikai vizsgálati
módszerei
Ebben a fejezetben a multifaktoriális betegségek genomikai vizsgálatok fontosabb módszereit,
és a hozzájuk tartozó elméleti alapokat foglaljuk össze. A csak genetikai vizsgálatokra
alkalmas módszereket, illetve a módszerek technikai hátteréről más forrásokból
tájékozódhatunk. A genetikai, statisztikai alapokról itt csak annyiban lesz szó, amennyi
szorosan kapcsolódik a tárgyalt módszerek megértéséhez. Statisztikát, bioinformatikát
részletesebben a következő fejezetben tárgyalunk.
3.1. Statisztikai alapok
3.1.1. Hardy Weinberg eloszlás
Hardy Weinberg egyensúly (HWE) a genotípusok várható eloszlását írja egy random
populációban.
Az allélok relatív gyakoriságát két egyenlettel írhatjuk le.
p + q = 1 és p² + 2pq + q² = 1
Ahol:
•
•
•
•

p a gyakoribb (major) allél frekvenciája
q a rika (minor) allél frekvenciája
p² és q² a homozigóta egyedek gyakorisága
2pq a heterozigóta egyedek gyakorisága

A genotípus várható eloszlásának számszerű értékeit úgy számolhatjuk ki, hogy a kapott
értékeket megszorozzuk a vizsgált populációban levő egyedek számával.
A HWE-től való eltérés ellenőrzését minden populációgenetikai vizsgálatnál el kell végezni,
amelyben a vizsgált csoportok genotípus eloszlását vizsgáljuk valamilyen szempontból. Az
összehasonlítást, amelyben az elméletileg várható eloszlást hasonlítjuk össze a kapott
eloszlással, χ2 statisztikával lehet elvégezni, és manapság remek on line internetes programok
állnak rendelkezésre, amelyekkel könnyedén el tudjuk végezni a tesztet. Ilyen web oldal pl. a
http://ihg2.helmholtz-muenchen.de/cgi-bin/hw/hwa1.pl, amellyel egyszerre több allélnál is el
lehet végezni a vizsgálatot, ráadásul, ha két populációt hasonlítunk össze, az oldal
asszociációs teszteket is végez.
A HWE elméletével itt csak annyiban foglalkozunk, hogy mit jelenthet általában ezekben a
vizsgálatokban, ha a kapott eloszlás szignifikánsan különbözik a várttól. Az eltérés több okra
vezethető vissza:
•
•
•
•

A genotipizálás hibás volt.
A mintavétel nem véletlenszerű. pl.: sok rokon van a mintában.
Beltenyészet (inbred) populáció. Mindkét utóbbi esetben a homozigóták aránya
megnő.
A vizsgált allél egy ismétlődő (repeat), pl. CNV régióban helyezkedik el. Ebben az
esetben általában a heterozigóták arány nő meg.
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•

A vizsgált allél valamilyen szerepet játszik a vizsgált populáció fenotípusában. Pl.: a
cisztikus fibrózis (CF) monogénes betegség nagy részéért felelős CFTR gén ∆F508-es
allélt vizsgálva, CF-esekben a homozigóták túlsúlya mutatható ki.

Ha egy genotípusnál eltérést tapasztalunk a HWE-ben a kontroll populációban, akkor az
általában kizárja azt az allélt a további vizsgálatokból, hiszen hibás eredményekhez vezethet.
A beteg populáció esetében is (case-control vizsgálatoknál) az első négy eset mindegyikében
hasonló a helyzet, de itt már ennek megállapítása eseti elemzéseket igényel, pl. másik
módszerrel is el kell végezni a genotipizálást, vagy a populációban tapasztalható rokoni
kapcsolatokat más módszerekkel is vizsgálni kell. De a genomikai típusú elemzéseknél,
amikor egyszerre nem egy, hanem esetleg több 100 ezer, vagy millió genotípust vizsgálunk,
ez a többi genotípus elemzésével tisztázható. Tulajdonképpen számunkra a legutolsó eset a
legérdekesebb. Ha egy genotípus hajlamosít a vizsgált betegségre, akkor az a vártnál
gyakrabban fordulhat elő a beteg populációban, mint az egészségesben. Ha véd a betegség
kialakulásával szemben, akkor pedig ritkábban. Mindkét esetben értékes információhoz
jutottunk az illető genotípusról, amit persze más módszerekkel még igazolni kell, hiszen,
mivel itt egy statisztikai próbát végzünk, nem zárható ki a véletlenszerű tévedés lehetősége.
Ritkán ezek ellentéte is előfordulhat, azaz pl. egy másik lókuszon található allél okozza a
betegséget, és a gyakrabban, vagy ritkábban előforduló genotípus befolyásolja az egyedek
túlélésének esélyét. Természetesen, mivel itt is asszociációról van szó, erre is érvényesek azok
a megállapítások, amelyet az asszociáció címszó alatt tárgyalunk.
3.1.2. Kapcsoltság és haplotípus
Ismert, hogy az ivarsejtek fejlődésekor a meiózis során a homológ kromoszómák között
crossing over, vagy genetikai rekombináció zajlik le, azaz a két homológ kromoszóma
genetikai anyaga részben kicserélődik egymással (6. ábra). Például, az emberi hímivarsejtek
meiózisakor átlag 49 crossing over történik. Ennek, szempontunkból az a jelentősége, hogy a
korábban egy kromoszómán, két egymás melletti marker elkerülhet egymás mellől. Mivel az
asszociációs és kapcsoltsági vizsgálatok esetén genetikai markereket használunk, ennek, mint
látni fogjuk, fontos következményei vannak. Annak jellemzésére, hogy egy populációban két
allél milyen eséllyel öröklődik egyszerre, vezették be a linkage disequilibrium (LD,
kapcsoltsági kiegyensúlyozatlanság) fogalmát. Ez a fogalom azt takarja, hogyha két allél
egymástól függetlenül öröklődik, akkor a populációs eloszlásuk egymáshoz képest random,
véletlenszerű (azaz köztük egyensúly van). Ha azonban valami oknál fogva, (általában azért
mert egymás közelében vannak így nem egymástól függetlenül öröklődnek) ez a véletlenszerű
eloszlás megszűnik, azt mondjuk, hogy kapcsoltan öröklődnek, és valamilyen fokú LD van
közöttük. Egy másik definíció: egy kromoszómán lévő két markerpozíció között linkage
disequilibrium áll fenn, ha a két pozíción található allélokat tekintve bizonyos
allélkombináció gyakorisága eltér az egyes allélok gyakoriságának szorzatától.
Példa: két SNP, mindkettőn 50-50% gyakorisággal A, ill. G nukleotidok fordulhatnak elő. Ha
nincs LD a két pozíció között, azaz egymástól függetlenül öröklődnek akkor az AG
kombinációnak 50% x 50% = 25% gyakorisággal kell előfordulnia egy populációban. Ha a
várt 25%-os együttes előfordulás helyett 40%-ban fordul elő az AG kombináció egy
populációban, azt jelenti, hogy nem egymástól függetlenül öröklődnek.
Az LD-t koefficienssel szokták jellemezni. Leggyakrabban két ilyen koefficienst használnak:
a standardizált LD koefficienst D’-vel az ún. korrelációs koefficienst pedig r2-tel jelölik. A két
koefficienst eltérő módon számolják (lásd:
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http://en.wikipedia.org/wiki/Linkage_disequilibrium ), de az értékük két szélső értéke és azok
jelentése megegyezik egymással. Mindkét koefficiens esetében 0 azt jelenti, hogy a két allél
egymástól függetlenül öröklődik (azaz egymással egyensúlyban „equilibriumban” van), míg
az 1-es érték teljes kapcsoltságot jelent, azaz a két allél abban a populációban mindig együtt
fordul elő. Ezt úgy szokták interpretálni, hogy a két allél egymással teljes LD-ben van. Az 1
közeli értékek mindig erős kapcsoltságra utalnak.
Ha két vagy több allél egymás mellett van, és egyszerre fordulnak elő, akkor azt mondjuk,
hogy egy haplotípuson vannak. Egy másik definíció szerint: Ha több, egymás melletti allél
gyakran fordul elő különböző emberekben egyszerre, azaz együtt öröklődnek (közöttük csak
ritkán van crossing over) akkor azt mondjuk, hogy ezek az allélok egy haplotípuson vannak.
Hogy egy adott populációban milyen gyakran fordulnak elő egyszerre az allélok, annak
jellemzésére a haplotípus frekvenciát szoktuk használni. A különböző populációkban eltérő
haplotípusokat és haplotípus frekvenciákat lehet találni. Ennek feltérképezésére indult el
2002-ben a HapMap project, a HGP folytatásaként (ld. http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/ és
http://en.wikipedia.org/wiki/International_HapMap_Project), melynek azóta már 3 fázisa is
lezajlott (1,2).

6. ábra
Rekombináció, vagy crossing over meióziskor. Például az emberi férfi meioziskor sejtenként
átlag 49 rekombináció történik. A folyamatban a homológ, két szülői kromoszóma genetikai
anyaga kicserélődik. Eredményeképpen, az eredetileg egymás mellett található allélok (pl. A1
és B1) elkerülhetnek egymás mellől.
Genomikai vizsgálatoknál fel szokták rajzolni a vizsgált populációk, és SNP-k haplotípus
térképét. A leggyakrabban használt ábrázolási módot a 7. ábrán mutatjuk be. A haplotípusok
megállapítására és frekvenciájuk kiszámítására szintén on line szoftverek állnak
rendelkezésre, pl. Haploview 4.1: http://www.broad.mit.edu/mpg/haploview/.
Még térjünk vissza a kapcsoltságra. Genomikai/genetikai vizsgálatoknál a kapcsoltságot két
értelemben szoktuk használni. Az első jelentése, ahogy előbb is kifejtettük: kapcsoltság lehet
két genetikai lókuszon elhelyezkedő két allél között (azaz együtt öröklődnek). A másik
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jelentése, hogy kapcsoltság lehet egy allél, vagy egy haplotípus és egy fenotípus között (pl.
betegség, hajszín, szemszín, IQ, koleszterinszint stb.). Ilyenkor feltételezni lehet, hogy ez az
allél (vagy a vele kapcsoltságban lévő másik allél, vagy egy egész haplotípus) befolyásolja
annak a fenotípusnak a manifesztálódását.

7. ábra
Az LD és haplotípus blokkok legelterjedtebb ábrázolása. A háromszög feletti számok egy-egy
allélt jelölnek, itt 15-öt. Minden allélhoz két irány tartozik, amelyet az első négyzet felfelé
mutató két oldala jelképez. Az egyes négyzetekbe írt számok LD koefficienst jelentenek,
amelyek a négyzet két felső oldala irányában az egyes allélokra vonatkoznak. Például a 11-es
és a 8-as allél között az LD koefficiens értéke 83, ami 0,83-at jelent. A jobb vizualizáció miatt
a négyzetek színezve vannak. Minél sötétebb piros egy négyzet, annál nagyobb az LD érték a
két allél között. A fehér négyzetek azt jelentik, hogy a két allél között nincs kapcsoltság,
alacsony az LD koefficiens. Bizonyos allélok, a négyzetekkel együtt, egy ötszögbe vannak
rajzolva. Ezek között nagy az LD, és haplotípus blokkokat alkotnak. Ezen az ábrán 3
haplotípus blokkot láthatunk.
3.1.3. LOD score
Bár a LOD score jelentősége az utóbbi években csökkent, régebbi genomikai publikációkban
szinte mindig ezt az értéket használták annak jellemzésére, hogy egy genetikai marker és egy
fenotípus között milyen erős a kapcsoltság. Itt most a teljesség igénye nélkül a LOD score
jelentését tisztázzuk. Részletesebben lehet tájékozódni ingyenesen letölthető on line
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könyvekből, pl. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7580/ , vagy más internetes
forrásokból, pl. http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_linkage.
A LOD jelentése logarithm of odds, azaz az esély 10-es alapú logaritmusa. A score az angol
érték szó. A LOD score egy statisztikai fogalom. A statisztikában sokszor használjuk a
nullhipotézist, ami általában egy hipotézis elvetését jelöli, és azt vizsgáljuk, hogy mennyire
állja meg a helyét a nullhipotézis. A p = 0,05-ös érték azt jelenti, hogy ekkora az esélye a
nullhipotézisnek, azaz 0,95 (95%), az esélye, hogy nem igaz. Más szavakkal, 0,05-ös p
értéknél 20 esetben egyszer (100 esetben ötször) tévedhetünk. Kapcsoltsági vizsgálatokban a
nullhipotézis azt jelenti, hogy a két lókusz között nincs kapcsoltság. LOD = logarithm of
odds, annak az esélynek a 10-es alapú logaritmusa, hogy két lókusz genetikailag
kapcsolt, összehasonlítva annak az esélyével, hogy nem kapcsolt. Pl. LOD = 3 azt jelenti,
hogy 1000-szeres a valószínűsége (103) annak, hogy két lókusz együtt öröklődik, mint annak,
hogy nem. A LOD score =3 felel meg a p=0,05-ös valószínűségnek (magyarázatát ld. pl. az
előbb említett könyvben).
A LOD score-os elemzést használtak, amikor még a 90-es évek elejének környékén
feltérképezték a monogénes betegségek genetikai hátterét. Ilyenkor ún. parametrikus LOD
score-t használtak, azaz paraméterként meg lehetett adni a családfa vizsgálatok alapján az
öröklődés típusát (pl. recesszív), és a betegség penetranciáját (penetrancia = %-ban kifejezett
érték, amely azt mutatja, hogy a betegséget okozó mutációt hordozók hány százaléka beteg).
A multifaktoriális betegségeknél ilyen paramétereket nem lehet megadni, ezért itt a nemparametrikus LOD score számítást használják.
A LOD score-t pl. a teljes genomszűréskor használják (ld. később). Ezekben a vizsgálatokhoz
olyan családokat keresnek, amelyben egy testvérpár mindkét (vagy több testvér esetén több),
tagja beteg a tanulmányozott betegségben. Ezt affected sib pair (ASP) analízisnek hívják.
Ezekben a vizsgálatokban a szülőkben (esetleg egyéb rokonokban) és nagyszülőkben is
elvégzik a genomikai szűrést. A bonyolult statisztikai elemzést pénzért megvásárolható
szoftverekkel (pl. Genehunter) lehet elvégezni. Minél magasabb LOD értéket kapunk egy
markerra, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az illető markernek van valami köze a
betegséghez, azaz pl. kapcsolt egy mutációhoz, amely hozzájárul a betegségre való
hajlammal. Ezért ezt a vizsgálatot kapcsoltsági vizsgálatnak is szokták nevezni. A 8. ábra
egy ilyen kapcsoltsági vizsgálat eredményét, azaz a LOD score görbét mutatja. Általában
LOD score >3 esetén beszélünk bizonyított kapcsoltságról, míg <-2 esetén biztosan kizárjuk a
kapcsoltságot.
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8. ábra
A.
LOD score elemzés eredményének ábrázolása. Az X tengelyen az egyes kromoszómák
számai láthatók, amelyeken több markerre is elvégezték a LOD score számolást. Az Y
tengelyen az MLS = maximum Lod score. A genomszintű szignifikancia értéket általában
MLS = 3-nál szokták meghúzni. Itt a 10-es kromoszómán láthatunk ilyen csúcsot. A csúcs
alatti területen lehetségesek olyan szekvencia variációk, allélok, amely a vizsgált fenotípussal
asszociálnak, kapcsoltak vele.
B.
Az egyik LOD score csúcs (a 6-os kromoszómán) felnagyítva. Felül láthatok az elemzett
markerek (mikroszatelliták, vagy STR-ek) elnevezései. Pl., D6S1040, ahol a D utáni szám
általában a kromoszóma számára utal. Az ábrán kb. a 60 és a 90 cM között genom terület esik
a csúcs alá.
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3.1.4. Pozícionális klónozás
Pozícionális klónozásnak nevezzük azt a technikát, amikor pl. a kapcsoltsági vizsgálatoknál
az asszociált, a LOD score csúcs alá eső genomrégiókat különböző újabb markerekkel tovább
szűkítjük, majd pl. in silico és laboratóriumi módszerekkel (pl. génexpressziós mérés, DNS
szekvenálás, funkcionális vizsgálatok) megkeressük az asszociációért felelős gént, és annak
mutációját. Részletesebben: http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_screen#Positional_cloning.
3.1.5. Founder populációk
Mivel két lókusz közötti, a meióziskor bekövetkező crossing over valószínűsége
megközelítőleg arányos a két lókusz egymástól való távolságával, ezt felhasználták, az ún.
genetikai távolság becslésére, és bevezették (Thomas Hunt Morgan Nobel-díjas genetikus
tiszteletére) a centiMorgan (cM) mértékegységet. Ennek alapján két lókusz között 1 cM a
genetikai távolság, ha annak a valószínűsége, hogy köztük crossing over következik be
1%. Régebben, a humán genom megszekvenálása előtt ezt a mértékegységet használták két
lókusz közötti távolság megadásakor. Mivel a rekombináció mértéke (a két homológ X
kromoszóma miatt) enyhén nagyobb a nőkben, ezért a genetikai távolságok általában
kisebbek férfiakban. Manapság alkalmazása kezd kiszorulni, és egyre inkább a bázisokban
megadott fizikai távolságot használjuk, bár markerek távolsága esetén, főleg
családvizsgálatokban, sokszor praktikus a genetikai távolságot (is) megadni. Körülbelül, 1 cM
= 1 Mb (megabázis) fizikai távolságnak felel meg.
A meióziskor bekövetkező crossing over következtében, ha egy mutáció keletkezik egy
családban, és az, nemzedékeken át továbböröklődik, a közelében található lókuszok egy idő
után egy bizonyos eséllyel elkerülnek mellőle. Minél messzebb van egy lókusz, annál
nagyobb eséllyel. Ennek, kapcsoltsági vizsgálatoknál az a következménye, hogyha egy
betegséget okozó mutációt egy kapcsolt marker segítségével szeretnénk detektálni, annál
közelebbi markert kell használni, minél régebben keletkezett a mutáció. Ez teljes
genomszűréseknél azt jelenti, hogy nagyon sűrű genetikai markereket kell alkalmaznunk,
hogy jó eséllyel használjunk olyan markert, ami a betegséget okozó mutációval kapcsolt.
Minél távolabbi rokonságban állnak egy populáció tagjai egymástól, annál sűrűbben
elhelyezkedő markereket kell használnunk. Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogyha
történelmi távlatokban gondolkodunk, akkor minden ember rokonságban áll egymással.
Például, becslések szerint az UK jelenlegi lakosságából két egymással nem rokon embernek
átlagosan 22 generációval ezelőtt volt közös őse, azaz 44 meiozis választja el őket egymástól.
Ennek az a következménye, hogy a közös ősben 3 cM-ra levő lókuszok esetén (1-0,03)44=0,26
az esélye, hogy a két nem-rokon emberben is egymás mellett maradjanak. Ez úgy jön ki, hogy
3 cM azt jelöli, hogy 3% az esély a rekombinációra a két lókusz között. Annak az esélye,
hogy nincs rekombináció 1-0,03 = 0,97, amit a 44 generáció miatt, ennyiszer kell
összeszorozni. 20cM távolságban levő lókuszok esetén, (1-0,2)44=5x10-5 az esély ugyanerre.
Mivel a humán genom cM-ben kifejezett mérete 3.000 cM, ki lehet számolni, hogy az UK
populációban, milyen sűrűn kell a markereket elhelyezni, hogy jó (mondjuk 95%-os) esélyünk
legyen arra, hogy minden mutációt megtalálunk.
A humán kapcsoltsági vizsgálatokban itt lehetett felhasználni, az ún. „founder populációkat”.
Founder populáció: kisszámú ősre visszavezethető beltenyészet populáció, azaz olyan
populáció, melyet vissza lehet vezetni kisszámú családra, vagy egyénre. Ezek valamilyen
oknál fogva izoláltan élnek (pl. földrajzi (pl. kis szigeten élnek), vagy társadalmi, vallási
okokból csak egymás között köthetnek házasságot), emiatt a rokoni távolság sokkal kisebb
közöttük, mint egy nyitottabb populációban. Ilyen populációt alkotnak, pl. a finnek, quebec-i
francia-kanadai populáció, izlandiak, a hutterite, vagy az amish közösségek. Egy vizsgálatban
bizonyították is ezt:
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20 mikroszatellita markert vizsgáltak 664 brit és 430 finn egyénben a 18q21 régióban. 1 cM
távolságban levő markerek között teljes volt az LD mindkét populációban. 1-3 cM esetén 75
markerből 20 volt kapcsolt egymással a brit populációban (20/75 (26,6% ), 61 a finn
populációban (81,3% ). >3cM távolságú markerek esetén, a britteknél már nem voltak LDben egymással a markerek: 0/62 (0%); a finnekben viszont még 20 egymással LD-ben lévő
markert találtak: 20/66 (30,3% finn). Tehát csak a finn populációban volt esély arra, hogy egy
markerrel kimutassanak egy >3 cM-ra elhelyezkedő mutációt. Emiatt genetikai
vizsgálatokban előszeretettel használják a founder populációkat, és számos betegség genetikai
hátterének tisztázásakor jelentős eredményeket értek el ezek felhasználásával. Például, egyes
cégek founder populációkat ajánlanak fel ezekhez a vizsgálatokhoz, ld.:
http://www.genizon.com/english/discovery/founder.html , ahol a quebec-i francia-kanadai
populációt ajánlják genetikai vizsgálatokhoz.
3.1.6. Asszociációs vizsgálatok
Valamilyen jellemző (pl. betegség) genetikai hátterének tisztázására jelenleg a legnépszerűbb
módszer az asszociációs vizsgálat. Ilyenkor marker-genotipizálással, majd statisztikai
módszerekkel azt vizsgáljuk, hogy egy marker milyen eséllyel asszociál egy betegséggel.
Az asszociáció egy statisztikai kijelentés. Ha egy marker asszociál egy fenotípussal az azt
jelenti, hogy az adott allél (marker) szignifikánsan gyakrabban fordul elő együtt az adott
fenotípussal, mint az várható.
Pozitív asszociációnak számos oka lehet:
–
Direkt hatás: a vizsgált allél okozza a betegséget
–
Természetes szelekció. Az illető allél megnöveli a túlélés esélyét a tanulmányozott
betegséggel szemben
–
Populációs rétegződés (population stratification): egyes népcsoportokban bizonyos
allélok gyakrabban fordulnak elő. Pl. evőpálcika gén (HLA-A1 gyakoribb a kínaiakban)
–
Statisztikai hiba (ún. egyes típusú hiba, azaz hamis pozitivitás)
–
A vizsgált allél LD-ben van a betegségben szerepet játszó alléllal (pl. mutációval).
A fenti okok közül, itt kettőt részletezünk (a statisztikai hibákról, ld. pl. az előző fejezet). Az
egyik a populációs rétegződés, ami az egyik legnehezebben korrigálható problémát okozza.
Ez azt jelenti, hogy ilyen típusú populációs vizsgálatoknál fontos szempont, hogy az
összehasonlítandó két populáció populációs összetétele megegyezzen egymással. Hogy
milyen problémát okozhat, ha ez nem teljesül, a legismertebb elméleti példázat az evőpálcikagén esete. Ez a példázat röviden azt mondja: tegyük fel, hogy azt akarjuk, kideríteni, hogy
van-e annak a képességnek, hogy valaki tud-e evőpálcikával enni genetikai háttere? Gyűjtünk
hozzá két populációt, amelyek közül az egyik tud evőpálcikával enni, a másik nem (kontroll
populáció). Abban az esetben, ha az első populáció főleg kínaiakból áll, a másik pedig nem,
akkor azt fogjuk találni, hogy a kínaiakban gyakori (és európaiakban ritkább) bizonyos HLAA2-es allél erős asszociációban áll az evőpálcikával evés képességével. Ez nyilvánvalóan
hamis asszociáció, amit a két populáció helyes megválasztásával el lehet kerülni. Azonban ez
nem mindig ilyen egyértelmű. Főleg a mai globalizált világban, gyakran élnek együtt
különböző etnikai csoportok, részben kevert, sokszor vegyes genetikai háttérrel (pl. USA-ban
afroamerikaiak, hispán-amerikaiak, európai eredetű amerikaiak stb., vagy Magyarországon a
romák és nem-romák stb.), és az etnikai besorolás, sokszor pl. etikai okok miatt nagyon
nehézkes, vagy akár lehetetlen. Amikor két eredetileg más etnikumhoz tartozó populáció
genomszinten keveredik egymással, population admixture-nek nevezzük, és ezt a jelenséget
egyes genetikai vizsgálatoknál fel is lehet használni (ld. population admixture mapping a 9.
fejezetben).
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A populációrétegződésből adódó hibáknak az elkerülésére számos módszert dolgoztak ki. Pl.
a belső kontroll módszerek. Ilyen a transmission disequilibrium test (TDT) alkalmazása. Ez
ugyan 50%-kal több munkával jár, hiszen beteg + szülők is kellenek hozzá. Azokat a szülőket
választják ki, akik heterozigóták a betegséggel asszociáló M1 markerre, és azt vizsgálják,
hogy hány szülő adja át az M1 allélt a beteg gyerekébe vs. hány nem. Ha az M1 marker nem
asszociál a betegséggel, annak esélye, hogy a beteg megkapja a szülőtől 50 %, ha asszociál,
akkor ennél nagyobb. Ld.: http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_disequilibrium_test.
Egy másik módszer a discordant sib pair analízis. Itt olyan testvérpárokat vizsgálnak,
melyek közül az egyik beteg, a másik nem.
Manapság a genomikai módszerek fejlődésével egyszerre rengeteg markert tudunk vizsgálni.
Ezzel kapcsolatban már kifejlesztettek olyan statisztikai módszereket, amelyek korrigálni
képesek az eltérő etnikai háttérrel rendelkező populációk összehasonlításából eredő
statisztikai torzításokat.
A másik téma, amit itt még ki kell emelni, hogy a vizsgált allél LD-ben van a felelős alléllal.
Ez azért fontos, mert pozitív asszociáció esetén a legnagyobb valószínűséggel ez következik
be. Az egyik fontos feladat annak megállapítása, hogy a marker direkt hatása, vagy az LD-ben
levő allél felelős a kapott asszociációért. A legjobb módszer, ha laboratóriumi körülmények
között, in vitro, vagy in vivo módszerekkel, állatkísérletekkel igazoljuk a funkcionális hatást.
Manapság annak is megnőtt az esélye, hogy in silico módszerekkel találunk valamit. Az
interneten számos olyan adatbázis, szoftver található, amelyekkel egy allélhez funkcionális
hatást lehet kapcsolni. Például, a variáció megváltoztatja egy transzkripciós faktor kötőhelyet,
megváltoztatja a kódolt protein szerkezetét, miRNS szekvenciát, vagy kötőhelyet befolyásol,
szabályozó szekvenciát változtat meg, stb. A vizsgált alléllal LD-ben lévő felelős allél
azonosítása történhet direkt szekvenálással, vagy a populáció haplotípus térképe alapján
keresünk markerünkkel szoros LD-ben lévő másik polimorfizmust. A későbbi fejezetben több
példát mutatunk be, amelyek mutatják, hogy mennyire nehéz egy marker és a betegség közötti
kapcsolat pontos okát kideríteni. A jelenlegi genomikai vizsgálatokban ez az egyik szűk
keresztmetszet.
3.1.7. Mintagyűjtések típusai
A betegségek pathomechanizmusának, genetikai és környezeti tényezőknek a vizsgálatára két
alapvető mintagyűjtési módszert különböztetünk meg. Az egyik a retrospektív mintagyűjtés
(retrospective study), ahol általában két populációt, egy beteget és egy kontrollt gyűjtünk
össze. Ezt technikailag viszonylag egyszerű lebonyolítani, akár egyetlen szakorvos is
könnyedén elvégezheti, egyszerűen a hozzá járó betegektől, illetve egy kontroll populációtól
megfelelő biológiai mintát vesz, és rögzíti (pl. kérdőív kitöltésével) a vizsgálathoz szükséges
laboratóriumi, klinikai, kezelési, környezeti, viselkedési stb. adatokat. Itt nagyon fontos, hogy
az adatok felvétele gondosan, alaposan és előre megtervezetten történjen, hiszen ezeken az
adatokon nagyban múlik az értékelések minősége. A könnyű kivitelezhetőség és a gyors
elvégezhetőség miatt a genetikai, genomikai vizsgálatok túlnyomó többségénél ilyen vizsgálat
folyik. Angolban case-control study-nak hívják ezt a vizsgálatot. Számos ilyen nagy
vizsgálatot ismerünk. Kifejezetten a genetikai háttér kutatását célozta meg a 2005-ben indult
WTCCC (Wellcome Trust Case-Control Consortium). Itt 50 kutatócsoport
együttműködésével 16 ezer beteg és 3 ezer egészséges ember mintájának segítségével a
gyakori variációk (SNP és CNV) és a betegségek összefüggéseinek vizsgálatát tűzték ki
maguk elé. A projekt sikeres volt, hiszen 90 új genetikai variációt azonosított, amelyek
valamilyen szerepet játszanak gyakori betegségekre való hajlamban. A projekt sikere főleg
abban rejlett, hogy a nagyszámú minta és a szigorú statisztikai elemzések következtében a
talált új variációk mindegyike nagy valószínűséggel valós asszociációt mutat, szemben a
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korábbi eredményekkel, ahol az eredmények túlnyomó többségét nem tudták egyértelműen
igazolni. Az eredmények másik nagy jelentőségét az adja, hogy mivel nem célzott géneket,
variációkat vizsgáltak, hanem hipotézis mentes vizsgálatokat folytattak (GWAS, ld. később) a
talált gének nagy része a betegségekkel kapcsolatos új anyagcsereutakat, és
pathomechanizmusokat tárt fel, megadva a lehetőségét új típusú kezelések, gyógyszerek
kifejlesztéséhez (3).
A WTCCC sikere nyomán 2008. áprilisában létrehozták a nemzetközi WTCCC2-t, amelyben
összesen 120 ezer minta mérését és elemzését tűzték ki célul (teljes genom asszociációs
vizsgálatok segítségével, ld. később) különböző gyakori betegségekben, de olyan poligénes
jellegekben is, mint a matematikai és az olvasási képességek, vagy a statin kezelésre adott
válasz.
A prospektív mintagyűjtésnél (prospective study) egészséges populációtól gyűjtünk mintát,
majd sorsukat (pl. visszahívásokkal) sokszor évtizedekig nyomon követjük, és
összefüggéseket keresünk a bennük kialakuló betegségek és a különböző vizsgált, pl.,
genetikai, laboratóriumi és környezeti tényezők között. Ez jóval nagyobb szervezési munkát,
több gyűjtött beteget és hosszabb időt igényel, így drágább, mint a retrospektív, viszont
számos előnye van. A retrospektív vizsgálatoknál számos torzítás lehetséges pl. a
mintagyűjtésnél. Így a betegségben meghaltak mintái nyilván alul-reprezentáltak.
Több híres prospektív vizsgálatot ismerünk. Az egyik a Framingham heart study, amely
1948-ban indult az USA-beli Framingham városában 5209 férfi és nő részvételével, és ma
már a 3. generáció vizsgálatával azóta is folyik. Mai tudásunk nagy része a kardiovaszkuláris
betegségek kockázati faktorairól ebből a vizsgálatból ered (ld.
http://www.framinghamheartstudy.org/).
Még nagyobb ilyen vizsgálat az UK biobank projekt, mely 2007-ben kezdődött és 500 ezer,
40-69 éves ember mintáinak és adatainak összegyűjtését célozta meg, mely azóta teljesült is
2010-ben. A vizsgálat fő célja a 21. század betegségeinek kutatása. Részleteket ld. a UK
biobank honlapján: http://www.ukbiobank.ac.uk/.
3.1.8. Kockázatszámítás
Asszociációs vizsgálatoknál számszerűsíteni szokták a talált összefüggések erősségét. Az
egyik ilyen jellemező a p érték, amely azt mutatja, hogy mekkora a valószínűsége a hamis
asszociációnak. A szignifikancia határ általában p = 0,05. Az ennél kisebb értékeket fogadjuk
el szignifikáns, azaz statisztikailag igazolt asszociációnak. Ld. még Bonferroni korrekció (2.
fejezet).
A kockázat számolásnál használt p értékkel összefüggésbe hozható fogalom retrospektív
vizsgálatoknál az odds ratio vagy OR érték. OR jelentése: az esély, hogy az illető allél (vagy
lókusz) asszociál a betegséggel a betegekben osztva az eséllyel a kontroll csoportban.
Részletesebben: http://en.wikipedia.org/wiki/Odds_ratio .
Ezzel rokon a prospektív vizsgálatoknál használt relative risk, vagy RR érték. RR jelentése:
az asszociáció valószínűsége a betegcsoportban osztva az asszociáció valószínűségével a
kontrollcsoportban. Ld.: http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_risk.
Mindkét érték azt mutatja, hogy az adott genetikai variáns hordozása hány szorosára növeli
meg az illető kockázatát a betegség kialakulására. Az 1-nél nagyobb érték kockázat
növekedést, a kisebb érték kockázat csökkenést jelent. Fontos még megadni az érték 95%-os
konfidencia (95%CI) határát is. Ez azokat az értékhatárokat mutatja, amelyeken belül az
összefüggés 95%-os valószínűséggel igaz. Az összefüggés akkor fogadható el általában, ha a
két szám közötti érték nem lépi át az 1-et. Pl. az OR = 3,2 (2,4-4,8) nem lépi át, így
elfogadható az összefüggés, míg pl., OR = 1,8 (0,8-3,6) átlépi, így nem valós az összefüggés.
Egy marker vizsgálatánál p = 0,05 az a határ, amely fölött átlépi, alatta nem lépi át az OR
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95%CI-je az 1-et. Ez mutatja, hogy a szignifikancia határ és a kockázatértékek között
összefüggés van.
3.1.9. Genetikai markerek
Minden olyan genetikai variáció használható genetikai markernek, amellyel jellemezni lehet
egy lókuszt, és jó eséllyel, két homológ kromoszómán levő lókusz között különbséget lehet
tenni.
Az egyik legnépszerűbb marker a mikroszatellita, amelyet short tandem repeat-nek vagy
STR-nek is szoktak hívni. Ezek 1-6 ismétlődésből (más definíció szerint 1-4 ismétlődésből)
álló szekvencia szakaszok, melyek általában neutrálisak. Ilyen pl. a TA ismétlődés, pl.
TATATATA, amelyet (TA)n-nel szokás jelölni (itt n=4). Itt a polimorfizmus abból adódik,
hogy az ismétlődések száma két homológ kromoszóma között nagymértékben különbözhet.
Azaz, pl. (TA)n-nél az n értéke széles skálán mozoghat. Egy STR-nél szokás megadni a
diverzitás fokát, azaz a heterozigótaság valószínűségét. Ez alapján a diverzitás foka egy
markernél annak a valószínűsége, hogy egy marker egy véletlenszerűen kiválasztott emberben
heterozigóta; 0 ha nem variábilis, 1 ha nagyon variábilis. Ez utóbbi értéket nyilván nem veheti
fel, mert ez azt jelentené, hogy a marker minden emberben más. Informatív a marker ha a
diverzitás foka ≥ 0,7, azaz >70% a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott
emberben a marker heterozigóta. Az STR-eknek az előnye az SNP-kel szemben, hogy egy
STR-nek több allélja is lehet (akár >10), szemben az SNP-knél általános 2-vel. Az emberi
genom kezdeti feltérképezéséhez, a monogénes betegségek genomikai hátterének
felderítéséhez, teljes genom szűrésekhez mikroszatellita markereket használtak, és sokszor
használnak még ma is. Sőt bizonyos esetekben, pl. emberek (bűnözők, áldozatok, rokonok
stb.) azonosítására még ma is ezek a hivatalos markerek. A humán genomban kb. 30 ezer STR
markert ismerünk. A humán genom, vagy egér genom szűréseket általában 5, vagy 10 cM-os
szettel végezték, ami azt jelenti, hogy két marker egymástól való távolsága a humán
genomban 5, illetve 10 cM. Ez utóbbi a humán genomban 811 markert jelentett.
Fő előnyei:
(1) a nagyfokú polimorfizmusból adódó diverzitás. Két ember között jóval kevesebb STRrel tudunk különbséget tenni, mint a biallélikus SNP-kel. Pl. igazságügyi
orvosszakértői azonosításnál használt 10-15 STR-rel összehasonlítva, 20-50 SNP ad
azonos szintű információt.
(2) Régebben használják, ezért pl. az igazságügy adatbankok mind STR alapúak, így ezek
használatát preferálják.
Hátrányai:
(1) bonyolult a kimutatása (ld. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsatellite_(genetics)). Az
SNP-knél az utóbbi években óriási fejlődés történt, amellyel az STR-ek nehézkes
kimutatása nem tudott lépést tartani.
(2) Jóval kevesebb van belőlük, mint az SNP-kből (kb. 30 ezer, vs. >30 millió)
(3) Mutációs rátája 100 ezerszer magasabb, mint az SNP-ké, így a rokonsági
vizsgálatoknál hátrányban van.
(4) Eloszlása nem olyan egyenletes, mint az SNP-ké, ezért vannak nem lefedett
genomterületek.
Manapság az STR-ek hátrányai messze meghaladják előnyeiket, ezért humán genomikai
vizsgálatokban egyre inkább SNP-ket használnak (ld. lent GWAS). De pl., már készül a 45
SNP-ből álló emberi azonosításra tesztelt univerzális teszt, amelyet a világ 44 populációjában
teszteltek, és átveheti az igazságügyi vizsgálatokban használt mikroszatelliták szerepét.
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Az SNP-k előnyeit, mint markerek, tartalmazza az előző felsorolás. Hátránya abból
származik, amelyik egyben az előnye is, hogy olyan mennyiségben lehet egy mérésben
meghatározni őket, amely egy sor új, elemzési, statisztikai problémát vet fel (ld. előző
fejezet).
3.1.10. Power analízis
Nagyon sokszor szükség van arra, hogy megmondjuk, hogy egy adott eredmény mennyire
megbízható, illetve fordítva, hogy pl. egy populáció genetikai vizsgálatban hány embert kell
gyűjtenünk és genotipizálnunk, hogy megbízható eredményt kapjunk. Ezeket a teszteket az
ún. „power” analízis segítségével tudjuk elvégezni, amelyre on line programok állnak
rendelkezésünkre, (pl.: (http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/gpc/cc2.html és
http://pngu.mgh.harvard.edu/~purcell/gpc/). Egy ilyen eredmény megbízhatósága több
mindentől függ. Ha az a kérdésünk, hogy egy beteg-egészséges (case-control) összehasonlító
vizsgálatban, ahol azt nézzük, hogy egy adott genetikai variáció milyen kockázati értékkel (pl.
OR) rendelkezik a betegségre vonatkozóan, akkor a megállapításunk erejét, a „powert”, azaz
megbízhatóságát növeli a populációk nagysága, az allélfrekvencia, és az OR nagysága. A
power analízis lehet „a priori”, ilyenkor a vizsgálat előtt szeretnénk megbecsülni a kívánt
mintaszámot, és „post hoc”, ilyenkor a vizsgálat után elemezzük, hogy milyen megbízható az
eredményünk.
Bár nincs standard értéke a kívánt megbízhatóságnak (power-nek), genetikai vizsgálatokban a
0,8 (vagy 80%) értéket szokták megfelelőnek elfogadni. Ez a szám a β és az α kockázat 4:1
arányára utal. Itt a β kockázat a II-es típusú hiba statisztikai valószínűsége, azaz a hamis
negatív eredményé (általában 0,2), az α az I-es típusú statisztikai hiba, azaz a hamis pozitív
eredményé (általában 0,05). Részletesebben ld. http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_power.
A különböző faktorok befolyását mutatják a következő példák. Ha OR = 1,1, és a kockázati
allél frekvenciája, q = 10%, akkor 6-6.000 beteg és kontroll kell a 80% powerhez. 5%
allélfrekvencia mellett, ugyanehhez több 10 ezer beteg és kontroll szükséges, sőt bizonyos
kérdések megválaszolásához akár 100-100 ezernél is több. OR = 3-nál, és q = 5%-nál 150-150
körüli mintaszám már elég, OR = 3 és q = 10%-nál pedig 50-50 mintánál is megfelelően
megbízható eredményeket kaphatunk.
Sajnos, a multifaktoriális betegségeknél néhány kivételtől eltekintve az OR = 1,05-1,2 körüli
értékek a jellemzőek, így általában több 10 ezres mintaszámnál várható megbízható
eredmény. Ezért van nagy jelentősége a > 100 ezres mintaszámot gyűjtő nagy projekteknek,
mint az UK Biobank projekt, vagy a WTCCC2.

3.2. Betegségek genomikai hátterének vizsgálati módszerei
3.2.1. Genetikai variációk kimutatása
Két fő típust különböztetünk meg:
– Hipotézis, prekoncepció által irányított; pl. jelölt gén asszociációs vizsgálat, gének
szekvenálása, génexpresszió mérés stb. (általában a genetikai módszerek)
– Hipotézismentes; pl. teljes genomszűrés, teljes genom asszociációs vizsgálat (genome
wide association study = GWAS), teljes genomszekvenálás, mikroarray
mérések, (genomikai módszerek)
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A betegségek genetikai hátterének kiderítésében, új gyógyszercélpontok keresésében, a
személyreszabott gyógyászatban, azaz a gyógyszerkutatásban nagyon fontosak a genetikai
variációk, hiszen számos kutatás igazolta, hogy a különböző betegségekre való hajlamban,
vagy a gyógyszerekre való válaszban döntő jelentőségűek. A molekuláris genetikai
fejlődésével lehetőség nyílt ezek vizsgálatára is, hiszen már a HGP-ben is rengeteg variációt
azonosítottak, majd több nagy, nemzetközi projekt is ezek felderítését tűzte ki célul (pl.
Human Variome Project, HapMap, 1000 Genome project).
Kezdetben a legnépszerűbbek az ún. jelölt (vagy kandidáns) gén asszociációs vizsgálatok
voltak. Ezekben a vizsgálatokban olyan géneket választottak ki, amelyekről tudták, hogy
szerepet játszanak a betegség kialakulásában, bennük genetikai variációkat kerestek, majd
összehasonlították azok gyakoriságát beteg és egészséges populációban. Rengeteg ilyen
vizsgálat történt a különböző betegségekben. Ezekkel a vizsgálatokkal azonban számos
probléma volt. Először is ismerni kellett hozzá a betegség patomechanizmusát, azaz új gének
(új gyógyszercélpontok, új patomechanizmusok) felfedezésére nem volt alkalmas. Másodszor,
különböző okok miatt számos hamis pozitív eredmény született, és az eredményeket később
más vizsgálók, más populációkban nem tudták reprodukálni. Végül, például az is problémát
jelentett, hogy a korai módszerekkel általában egyszerre egy, vagy csak néhány variációt
tudtak vizsgálni, és már akkoriban ismert volt, hogy az ún. multifaktoriális, vagy gyakori
betegségekben (pl. cukorbetegség, atherosclerosis, magas vérnyomás, asztma stb.) több száz
genetikai variáció egymásra hatásából alakul ki az a genetikai hajlam, amely a környezeti
faktorok hatására végül betegséghez vezet.
Az első és az utolsó probléma megoldására a teljes genomszűrés módszerét fejlesztették ki.
Ebben általában beteg testvérpárral (ASP) rendelkező családokban a genom teljes területén
nagyjából egyenletesen elosztva variábilis mikroszatellita markereket határoztak meg, és azt
nézték, hogy a betegekben milyen genomterületeken tér el a markerek eloszlása a várttól. A
markerekhez valószínűségi értékeket rendeltek (LOD score), azaz, hogy milyen eséllyel
asszociálnak a betegséggel (8. ábra). A módszer számos értékes és hasznos eredményt hozott,
új gének felfedezéséhez vezetett, de számos probléma volt vele. Az egyik, hogy a
mikroszatelliták meghatározása, ahol az ismétlődések pontos számát kell meghatározni,
nagyon munka- és időigényes és drága is. Ezért egy-egy vizsgálatba csak néhány száz
mikroszatellitát tudtak bevonni, ami azt jelentette, hogy az egyes mikroszatelliták egymástól
nagyon távol (általában kb. 10 cM-ra) estek. Ebből kifolyólag viszonylag kicsi volt az esély
hogy egy betegség lókusszal egy mikroszatellita kapcsoltságban legyen (ld. Founder
populációk), azaz vele egyszerre öröklődjön. Ebből kifolyólag a legtöbb betegséghez
kapcsolható variáció elveszett. A drágaságon és a nagy munkaigényen kívül még olyan
problémák is voltak pl., hogy nehéz volt a mintagyűjtés (nehéz megfelelő számú,
együttműködésre is hajlamos szülőkkel rendelkező beteg testvérpárt gyűjteni).
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9. ábra
A nyilvános SNP adatbázis növekedése. 2009 és 2010-ben az 1000 genom project 8,5 millió
új SNP-t talált a megszekvenált, különböző etnikumú genomokban (4).
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3.2.2. GWAS
A 2000-es évek fejlesztései során kiderültek, hogy az SNP-k kimutatása automatizálható, és
óriási mennyiségben lehet őket egyszerre meghatározni. Párhuzamosan több cég is olyan
rendszereket fejlesztett ki, amelyekben egyetlen chippel, vagy array-vel több 100 ezer SNP-t
lehet meghatározni. A versenyben a meghatározások árát is sikerült erősen leszorítani. Ma
már a több 100 ezer variációt kimutatni képes chipek ára 100$ nagyságrendű. A chip
fejlesztések során derült ki, hogy az SNP-k mellett nagy jelentőségük van a CNV-knek is. A
cégek gyorsan reagáltak. Az időközben felfedezett CNV-kre jellemző markerek pillanatok
alatt belekerültek a vizsgálatokba.
Jelenleg két vezető cég van a piacon. Az egyik az Affymetrix, melynek a 6.0 array-e 906 ezer
SNP-t és 946 ezer CNV-re jellemző markert tartalmaz. A másik az Illumina, melynek jelenleg
legfejlettebb terméke a HumanOmni2.5-8 BeadChip, amely 2,379 millió lókuszt jellemez,
mely SNP-ket és CNV-ket is tartalmaz, ráadásul egy chippel, egyszerre 8 mintát, mindössze
200 nanogramnyi DNS-ből képes mérni. Közben más technikákban, így például a DNS
szekvenálásban is óriásit fejlődött a tudomány. Ennek folyományaként olyan projektek
indultak, mint pl. az 1000 genom projekt, amely különböző etnikumú populációkhoz tartozó,
összesen 2500 ember megszekvenálását tervezi (4). A projekt már rengeteg új genetikai
variációt tárt fel (9. ábra). Ezeknek a felhasználásával készült a fent említett Illumina chip,
amely gyakorlatilag minden olyan variációról tartalmaz információt, melynek a populációs
gyakorisága (a megszekvenált afrikai, ázsiai és európai populációkban) nagyobb, mint 2,5%.
De, már folynak a fejlesztések mindkét cégnél a meglevő termékeik továbbfejlesztéséért. Így
az Illuminánál készül az 5 millió markert tartalmazó chip, mely a >1% gyakoriságú
variációkat képes kimutatni, vagy az Affymetrix etnikum specifikus chipje, mellyel ki lehet
küszöbölni a történelmileg régen elvállt embercsoportok különböző genetikai variációiból
adódó nehézségeket.
A GWAS vizsgálatok általában úgy történnek, hogy a fenotípusos jellel (pl. beteg)
rendelkező, illetve kontroll populációt genotipizálnak pl. a fent említett chipek segítségével,
majd megkeresik, hogy melyik marker (SNP) gyakorisága különbözött a két populáció között.
A statisztikai módszerek fejlődésével már folytonos változókat is fel lehet használni GWASokban. Például a vércukorszinttel, vagy vérnyomással asszociáló genetikai markerek
keresésénél már nincs szükség két jól elkülöníthető populációra. Ha statisztikailag
szignifikáns összefüggést találnak, akkor azt mondják, hogy a marker kapcsolt a jelleghez. Ez
legtöbbször két dolgot jelenthet: (1) a marker a funkcionálisan befolyásolja a jelleget (pl.
fehérje struktúrát, genom 3D struktúrát, génexpressziót); (2) a markerhez genetikailag
kapcsolt (vele általában együtt öröklődő) szekvencia-variáció a jelleg funkcionális oka (ld.
még asszociációs vizsgálatok). A módszer a hipotézismentes módszerek közé tartozik, azaz
végrehajtása nem igényel előzetes genetikai tudást a jellegről.
Napjainkban a GWAS óriási lehetőségeket nyújt a multifaktoriális jellegek genomikai
hátterének tisztázására, amit a különböző kutatócsoportok gyakorlatilag rögtön ki is
használtak. Mivel ezek az eredmények nagy valószínűséggel valós összefüggéseket mutatnak,
pl. a betegségek patomechanizmusának új aspektusait mutatják be, létrehoztak egy web oldalt
is, amelyre összegyűjtve felkerülnek az eredmények (A Catalog of Published Genome-Wide
Association Studies (http://www.genome.gov/gwastudies/)). Erre olyan vizsgálatoknak az
eredményei kerülhetnek fel, amelyekben minimum 100 ezer SNP-t vizsgáltak, és csak olyan
SNP-k, melyekre a p érték 9,5x10-6, azaz ekkora a tévedés esélye. Az eredmények
mennyiségére jellemző, hogy 2008. november 25. és 2011. novembere között 1062 publikáció
és 5267 SNP került fel az oldalra.
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3.2.3. GWAS eredmények értékelése
A GWAS eredmények értékelése különösen nagy kihívás elé állította a bioinformatikusokat.
Mint ahogy már korábban is írtuk, a hamis pozitív állítás elkerülése miatt nagyon szigorú
statisztikai szabályokat kellett bevezetni az eredmények értékelésénél. A legegyszerűbb, és
legtöbbször használt a Bonferroni korrekció, amikor a 0,05-ös p értéket osztjuk a vizsgált
SNP-k számával, és akkor mondjuk, hogy egy SNP asszociál, ha a rá kapott p érték ennél az
értéknél kisebb. Ennek teljesülésekor azt mondjuk, hogy az SNP genomszintű asszociációt
mutatott. Ez pl., 1 millió SNP esetén 5 x 10-8. Ennek eléréséhez, viszont a multifaktoriális
betegségekre jellemző gyenge hatású variánsok miatt, sokszor 100 ezres nagyságrendű
populációkat kell vizsgálni (ld. power analízis), amelyet egyes betegségeknél nagyon nehéz,
vagy nem is lehet elérni. Ezen probléma elkerülésének az egyik módszere, hogy több kisebb
populációt külön-külön vizsgálnak, pl. úgy, hogy az első teljes GWAS-ban kiválasztják a
legjobban asszociáló x darab (x = 25-120) SNP-t, és az ismétlő populációkban (replication
cohorts) már csak ezeket nézik. Mivel az egyes populációkban kapott p értékek
összeszorzódnak, ráadásul a Bonferroni korrekciót is csak x-szel (mondjuk 100-zal) kell
végezni, így megnő az esélye, hogy pozitív asszociációt találjanak. Ezekben a vizsgálatokban
az első elemzés a kritikus, hiszen ilyenkor kell „elkapni” az asszociáló SNP-ket, és a nagy
mennyiségű adat miatt itt merülnek fel azok a nehézségek amelyekről a 2. fejezetben
szóltunk, azaz pl. a többszörös tesztelés problémája (Bonferroni korrekció), vagy az SNPSNP kölcsönhatások óriási mennyisége. Ennek a vizsgálatnak az is az előnye, hogy így két
vagy több független populáción is validáljuk az eredményeinket, így nagymértékben
lecsökkenthetjük a hamis pozitív eredményeket. Hátránya, hogy a hamis negatív eredmények
száma is nőhet. Az előny viszont túlkompenzálja a hátrányt, hiszen egy hamis pozitív
eredmény sokszor több év felesleges kutatásait vonja maga után, annak minden költség,
munka és idővonzatával együtt. Emiatt a jelentősebb újságok ma már megkövetelik, hogy az
asszociációs vizsgálatok eredményeit legalább egy független populáción validálni kell.
Egy másik lehetséges megoldás, az útvonal analízis (5). Itt a géneket aszerint, hogy az
általuk kódolt fehérjék milyen anyagcsereútvonalban szerepelnek funkcionális kategóriákba
sorolják. Ebben két fontos adatbázis áll rendelkezésre: a GO, azaz Gene Ontology
(http://www.geneontology.org/), illetve a KEGG, azaz Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes (http://www.genome.jp/kegg/ ). Ezután, egy megfelelő szoftverrel (pl. ALIGATOR)
azt nézik, hogy az útvonalon levő egyes génekben genotipizált szignifikáns variánsok
feldúsulnak-e az egyes útvonalon. Azaz azt vizsgálja a szoftver, hogy az egyes útvonalakon
talált asszociált SNP-k eloszlása hogyan tér el a várt eloszlástól. Ha egy útvonalon sok olyan
gén van, amelyben szignifikánsan asszociáló SNP-k vannak, akkor az az útvonal szerepet
játszhat a betegségben, vagy egyéb jellegben. Fontos persze, hogy itt az egyes SNP-kre a
szignifikancia határ nem a genomszintű szignifikancia érték, hanem annál nagyságrendekkel
magasabb. A Bonferroni korrekciót itt általában a tanulmányozott útvonalak számával végzik.
Hasonló a Gene set enrichment analysis (GSEA), amelyet először a génexpressziós
eredmények értékelésére fejlesztettek ki. Itt előre meghatározott „gén szetteket” elemeznek,
és azt nézik, hogy az egyes gén szettekben hány gén asszociál az adott fenotípussal, és
eszerint rangsorolják az egyes gén szetteket.
Ezeknél a vizsgálatoknál felmerül, hogy az olyan SNP-k, amelyek nem génben találhatóak,
hová sorolhatók? Itt az egyes statisztikusok más-más stratégiát követnek. Az egyik ilyen,
hogy a nem génben található SNP ahhoz a génhez tartozik, amelyik az SNP-től 20 kb-on belül
található. Ha több ilyen gén is van, akkor mindegyikhez tartozik. Ha nincs ilyen gén, akkor az
SNP kiesik ebből az elemzésből.
Ezekkel a módszerekkel több, már a hagyományos módszerrel elemzett GWAS-t értékeltek
újra, és pl. magas vérnyomásban számos addig ismeretlen, a vérnyomás szabályozásában
addig nem ismert anyagcsereútvonalat fedeztek fel.
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3.2.4. Parciális genomszűrések
A teljes genomszűrések mellett ezek egyszerűbb változatai is gyakran kerülnek alkalmazásra. Ilyen pl. a
kapcsoltsági analízisek után elvégzett parciális genomszűrés, vagy jelölt régió asszociációs vizsgálat. Itt a
korábbi vizsgálatokban LOD csúcsokat adó markerek közelében nagyobb sűrűségű újabb markerekkel, általában
SNP-kel végeznek asszociációs vizsgálatot (partial genome association study, vagy PGAS). Előnye, hogy
jóval kevesebb adatot kell elemezni, így a statisztikai nehézségek jó része megoldódik.
Egy másik lehetőség, hogy a betegségben szerepet játszó szövetben, esetleg állat modellek segítségével elvégzett
teljes mikroarray génexpressziós mérés után, a kiválasztott génekben végeznek SNP-asszociációs vizsgálatot.

3.2.5. Személyre szabott genomika
A szigorúan vett tudományos kutatások mellett, sokan, hamar felismerték, hogy a GWAS
kapacitását, eredményeit profit orientált módon is értékesíteni lehet. Hamarosan megjelentek
a személyre szabott genomika (personal genomics) jelszavát a zászlójukra tűző, az
eredményeket közvetlenül a felhasználó számára rendelkezésre bocsátó cégek (angolul direct
to consumer, vagy DTC szolgáltatás; 4. táblázat). Ennek az egyik legismertebb példája a
23andMe cég (6). A cégnél a feltételektől függően 99-399 $ között lehet a szolgáltatást
megrendelni. Ekkor elküldenek egy kisebb tartályt egy részletes útmutatóval. A tartályban a
nyálunkat kell visszaküldeni, amelyből DNS-t vonnak ki, majd az Illumina egyik chipje
segítségével kb. 1 millió SNP-t határoznak meg benne. Az eredményeket kielemezve 6-8 hét
múlva kapjuk meg. Olyan információkat kaphatunk, mint pl.: a genomunk milyen etnikumú
genomok keveredéséből származik; ha családunk több tagjának a mintáját beküldtük,
meghatározzák, hogy a genetikai hátterük milyen arányban egyezik, különbözik (pl. testvérek
unokatestvérek, távolabbi rokonok stb.). Értesítést kaphatunk, ha velünk rokonságban állókat
találtak; különböző híres emberekkel hasonlítják össze a genomunkat; a jelenlegi tudományos
ismeretek birtokában 198 betegségről becslést kapunk, hogy az átlag populációhoz képest
nagyobb vagy kisebb kockázattal rendelkezünk; vagy a genomunk hogyan befolyásolja
különböző, gyógyszerekre való reagálásunkat, stb.
Cég
23andMe

Szolgáltatás
Kb. 1 millió SNP meghatározásából 178 betegség genetikai
kockázatáról egy becslés, illetve származás és rokonság elemzés

deCODEme

Illumina Human 1M BeadChip, mely >1 millió SNP-t detektál, 47
betegség, származás
Illumina genom szekvenáló platform; az eredmények értelmezése
Saját fejlesztésű chip; 700 betegség és jelleg; javaslatok a
betegségek megelőzésére
Affymetrix 6.0; 900.000 SNP; szigorú tudományos
követelmények, 28 betegség, 12 gyógyszerre való reagálás

Knome
Existence
Genetics
Navigenics

Ár
399 $, vagy 99 $ + 9$/
hónap előfizetés az
újabb eredményekre
2.000 $
39.500 $
350 $
999 $

4. táblázat
Jelentősebb cégek, melyek orvosi és más célokból genomikai tesztek elvégzését, és az
eredmények értékelését kínálják.
Amint az várható is volt, a közvetlenül a megrendelőnek, sőt „laikusoknak” eladott genetikai
teszt eredmények számos jogi és etikai problémát vetettek fel. Ez kifejezetten igaz akkor,
amikor a különböző betegségekre való hajlamról van szó. Ilyen problémák például, hogy joga
van-e egy profitorientált magáncégnek ilyen típusú orvosi jellegű diagnózist kiadni, illetve,
hogy mit kezd egy ember egy olyan információval, hogy bizonyos betegségre az átlagosnál
egy kicsit emelkedett hajlama van? A váratlan, gyors technikai fejlődés, és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatás a törvényhozókat is váratlan helyzet elé állította. Erre jellemző, hogy
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például Kalifornia 2008. júniusában levelet küldött 13 ilyen cégnek, amelyben felszólította a
cégeket, hogy állítsák le ezeknek a teszteknek az eladását kaliforniai lakosok számára, és
bizonyítékokat kért arra vonatkozólag, hogy a cégek megfelelő szabályozással és
engedélyekkel rendelkeznek (7). Az elmúlt években a cégek idomultak a meglevő
szabályozásokhoz, és pl. Kaliforniában is engedélyezték működésüket, bár hozzá kell tenni,
hogy a törvényhozás, illetve szabályozások egyelőre nem tudtak lépést tartani az új
kihívásokkal. Pl. az USA-ban egyetlen törvény született ezekkel a tesztekkel kapcsolatban,
amely azt mondja, hogy eredményeiket biztosító cégek, illetve munkaadók semmilyen módon
nem vehetik figyelembe.
A cégek hangsúlyozzák, hogy az általuk adott információ nem helyettesíti a szakorvosi
tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Például a 23andMe olyan dokumentumot irat alá a
megrendelővel, amely tartalmazza, hogy a kapott információ nem szolgál betegség vagy más
állapot diagnózisára, megakadályozása, vagy kezelésére, és a szolgáltatás kizárólag oktatási és
kutatási célokat szolgál.
Sokan tartottak attól, hogy az olyan információk, hogy az illetőnek valamilyen súlyos, esetleg
kezelhetetlen betegségre az átlagosnál nagyobb hajlama van, károsan befolyásolja az illető
pszichés állapotát, például depressziós lesz. Érdekes módon, az ezzel kapcsolatos felmérések
semmi ilyesmit nem mutattak ki. Valószínűleg ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a
dohányos, vagy elhízott ember is tudja, hogy számos betegségre megnő a hajlama. Sőt, mivel
feltehetőleg az átlagosnál egészségtudatosabb emberek kérnek ilyen információkat, inkább
pozitív hatásokat tapasztaltak. Azaz, a kapott eredmények hatására egyes emberek tudatosan
megelőző lépéseket tettek, vagy egészségesebb életformára tértek át.
3.2.6. Újgenerációs szekvenálás (NGS)
Részleteket ld. az 1. fejezetben.
Az NGS jelenleg még túl költséges több alkalmazáshoz és nehezen kezelhető, nagy
mennyiségű adatot ad. Ezért sokszor ennek redukált formáit használják. Ilyen pl. az exom
szekvenálás, amikor csak a fehérjét kódoló gének exonjait szekvenálják meg, ami kb. 30 Mb,
a teljes genom 1%-a. Ld.: http://en.wikipedia.org/wiki/Exome_sequencing . Becslések szerint
a monogénes betegségeket okozó mutációk 85%-a található itt. Hátránya persze, hogy más
funkcionális szekvenciákról nem kapunk információt, és becslések szerint a multifaktoriális
jellegekért (pl. betegség) felelős variációk 80%-a a protein-kódoló régiókon kívül esik.
3.2.7. Génexpresszió mérés
A harmadik nagy jelentőségű módszer, amely alkalmas a genom vizsgálatára, fontos szerepe
van a gyógyszerkutatásban, és itt röviden ismertetünk, az a génexpresszió mérés. Mint tudjuk
a különböző sejtjeink genomja megegyezik egymással. Amiben mégis különböznek az az
expresszált, vagyis működő gének halmaza. A sejtek működéséről sok információt kaphatunk,
ha ismerjük a bennük működő géneket, azaz melyik gén, milyen arányban íródik át,
expresszálódik. Ez egy adott szövet esetén is eltérhet attól függően, hogy éppen milyen
állapotban van, milyen hatások érik. Például egy asztmás tüdőben, vagy egy atherosclerotikus
plakkban más a génexpressziós mintázat, mint egy egészséges szövetben. Ugyanígy a sejtekre
ható külső hatások, pl. a gyógyszerek is, megváltoztatják a sejt génexpressziós mintázatát.
A fejlődés itt is azt az utat járta be, mint a DNS variációknál. Először egyesével, elég
bonyolult módon próbálták meg kvantifikálni a gének működését, majd a magyar származású
Stephen Fodor révén az Affymetrix cég 1996-ban kezdte el forgalmazni génexpressziós
chipjeit. Azóta más cégek, (pl. az Agilent, Illumina) is megjelentek a piacon, és a módszer
egyre inkább kezdi levetkőzni gyermekbetegségeit. Kezdetben ugyanis sok problémát
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jelentett a nagy mérési pontatlanság, nehezen reprodukálható és értékelhető eredmények,
valamint a módszerek magas ára. Jelenleg az árak a kiindulásiakhoz képest drasztikusan
lecsökkentek, a folyamatos fejlesztésekkel a mérések pontossága, reprodukálhatósága is sokat
javult, és az adatok értékelése is rengeteget fejlődött az elmúlt években. Egy Agilent chip 44
ezer transzkriptumot tud mérni, sőt egyes termékeken (pl. 4x44K chip) párhuzamosan több
különböző mintát is lehet vizsgálni. Szerte a világon, így Magyarországon is, több szolgáltató
labor működik ahol viszonylag olcsón, teljes génexpressziós mintázatot lehet, ma már elég
pontosan mérni, azaz nem is kell feltétlenül megvenni a drága leolvasót. A bioinformatika
fejlődésével pedig a nem matematikus vénával rendelkező kutatók is értékes eredményeket
tudnak kihozni a több 10 ezer, elsőre igen kaotikusnak tűnő számadatból, amely egyetlen
méréshez tartozik.
A nagyáteresztő képességű módszerek közé az utóbbi időben felzárkózott az NGS technikát
felhasználó RNS szekvenálás (http://en.wikipedia.org/wiki/RNA-Seq) is. A módszer előnye,
hogy a transzkriptum mennyiségének mérése mellett olyan információkat is kaphatunk, mint
pl., hogyan expresszálódnak a gén különböző alléljai, detektálhatóak a poszt-transzkripciós
mutációk, vagy a génfúziók.
3.2.8. Egyéb mikroarray alapú módszerek
A technika, illetve a tudásunk fejlődésével számos egyéb termék nőtt ki a génexpressziós chip
módszeréből. A miRNS-ek felfedezése után rövidesen megjelentek a piacon a miRNS chipek,
a komparatív genom hibridizációval (CGH), pedig pl. CNV-ket lehet mérni, vagy vizsgálni
lehet a tumorokban keletkező nagyobb genomikai átrendeződéseket. A ChIP-on-chip array
termékkel monitorozni lehet, hogy a génexpresszió szabályozásában résztvevő fehérjék hová
kötődnek. A metilációs array-kel, pedig a genom metilációs mintázatát lehet tanulmányozni; a
traszkriptom térképezés (mapping) technikával, pedig lokalizálni lehet az expresszálódó
géneket a genomban. Ez utóbbi módszerek a „tiling array” módszercsaládba tartoznak, de
ugyanazzal a leolvasóval lehet őket értékelni, és hasonló elven működnek, mint a
hagyományos génexpressziós chipek.
3.3. Állatmodellek
3.3.1. Állatmodellek előnyei
A multifaktoriális betegségek genomikai hátterének, patomechanizmusának megismerésében
nagyon fontos szerepet töltenek be az állatkísérletek, állatmodellek. Vannak olyan betegségek
(pl. asztma, atherosclerosis), amelyek patomechanizmusában a molekuláris és sejt-szintű
tudásunk nagy részét állatkísérletek révén nyertük.
Nézzük meg, milyen előnyei vannak ezekben a vizsgálatokban az állatok használatának:
• A kísérleti állatok általában szabadon keresztezhetőek. Az emberrel szemben, itt
lehetőségünk nyílik több generáción keresztül a genetikai háttér, és a fenotípus közötti
összefüggéseket vizsgálni, ezzel kapcsolatban sokkal könnyebb QTL vizsgálatokat
elvégezni. Az egérnek pl. 2 hónap a generációs ideje, szemben az ember 20-30 évével.
Irányított keresztezésekkel nyomon lehet pl. követni, hogy egy genetikai marker
milyen QT-val, fenotípussal asszociál, szegregál stb.
• Különböző egértörzsek állnak rendelkezésre, amelyek fenotípusban (pl. betegségre
való hajlamban) különböznek egymástól. Ezeket egyrészt fel lehet használni
betegségmodellként, vagy keresztezésekkel vizsgálhatjuk a fenotípus és a genotípus
szegregációjának összefüggését. Ezeket az állatokat szigorúan kontrollált
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körülmények között tarthatjuk, szemben az emberrel, ahol a vizsgálatban résztvevők
előéletét, környezetét, táplálkozását stb. nem lehet pontosan ismerni, kontrollálni.
Gén-szinten az ember nem különbözik jelentősen a többi élőlénytől. A legfontosabb
alap-gének gyakorlatilag minden élőlényben megtalálhatók. Az emlősökhöz
különösen hasonlít az ember gén-szinten, pl., az egér genom csak 300 génben
különbözik az emberétől, de sok vizsgálatban alacsonyabb rendű állatokat is
eredményesen használhatunk, pl. gyümölcslegyet (Drosophila melanogaster), vagy a
Caenorhabditis elegans nevű fonalférget elterjedten használják genetikai
vizsgálatokban. Érdekesség, hogy ez a kis állat „kétszeres Nobel-díjas”, hiszen mind a
szervfejlődés és a programozott sejthalál genetikai szabályozásával, mind az RNS
interferencia leírásával kapcsolatban tanulmányozóit, Nobel-díjjal tüntették ki.
Embereken nyilvánvaló etikai okokból csak nagyon korlátozottan lehet kísérletezni.
Állatokkal, ez sokkal szélesebb körben megtehető.
Az előzőek folytatásaként az állatokból sokkal könnyebb szövetekhez jutni (pl. tüdő,
agy stb.), és pl. génexpressziós vizsgálatokat végezni, könnyebb, pontosabb a
betegségek diagnózisa.
Rengeteg állat-specifikus reagens, anyag áll már rendelkezésünkre, pl. egérspecifikus
ellenanyagok, genetikai próbák. Ismert már több állat géntérképe.
Legtöbb betegségünkre kidolgozható állatmodell, amely segítségével részletesen
vizsgálható a betegségek molekuláris háttere (ld. az egyes betegségeknél).
Genetikailag módosított állatok lehetősége.

Ez utóbbi két pontot, témánk miatt kicsit részletesebben tárgyaljuk.
Témánk szempontjából két típusú genetikailag módosított állatot kell megemlíteni. Az egyik a
génkiütött, knockout, vagy KO állat. Közülük is magasan kiemelkedik témánk
szempontjából a KO egér, melynek kialakításáért 2007-ben Nobel díjat is adtak. Röviden, itt
az egér egy génjét (vagy esetleg a genom egy másik funkcionális egységét) valamilyen
módszerrel inaktívvá tesznek. Részletesebben: http://en.wikipedia.org/wiki/Knockout_mouse.
2006-ban 9 országban 33 kutatóközpont megalakította az International Knockout Mouse
Consortium-ot (IKMC), majd 2011 júniusában az International Mouse Phenotyping
Consortium-ot (IMPC), amelyek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az összes génre
előállítanak KO egeret, majd fenotipizálják őket.
KO állatok segítségével vizsgálni lehet, hogy egy gén hiányának milyen fenotípusos jegyei
vannak, így a gén funkciójáról jóval többet megtudhatunk, mintha csak in vitro körülmények
között tanulmányoznánk. Az ismert gének többségéről már kapható KO egér, illetve meg is
rendelhetünk cégektől ilyen egereket. Így derült ki pl., hogy az APOA5 gén hiánya magas
szérum triglicerid szintet okoz. Egy másik lehetőség, hogy gén-KO segítségével, elő lehet
állítani az egéren valamilyen betegséget. Pl., ismert, hogy a „vad” egéren nem alakul ki
atherosclerosis. Azonban, ha az LDL receptor (LDLR), vagy az APOE génjüket kiütjük, és
megfelelő, ún. Western-típusú diétával etetjük őket, az emberéhez igen hasonló
atherosclerotikus léziók alakulnak ki az ereik falában.
A másik típusú genetikailag módosított állat, ahol főleg egeret használnak, a transzgenikus
egér. Itt szemben az előzőekkel, egyes gének működését felerősítik, túl-expresszáltatják.
Ennek végső céljai ugyanazok, mint a KO egérnél elmondottak.
Mindkét technikát akár szövet-specifikusan is alkalmazhatjuk. Pl. transzgenikus esetben a
gént egy olyan gén promótere után illesztjük be, ami csak az egyik szövetben expresszálódik.
Pl., a SCGB1A1, korábban CC16 gén főleg a tüdőben expresszálódik, ott viszont nagyon
erősen. Amikor egérbe az IL5 génjét rakták mögé, az IL5 a tüdőben mutatott igen erős
expressziót, és az állatban tüdő eozinofília, és asztma alakult ki. Ezzel bizonyították, hogy az
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IL-5 citokin az eozinofílek működésében fontos szerepet játszik, és a tüdő eozinofília
közvetlenül asztmát okozhat.
Sokáig problémát okozott a magzati életben életfontosságú gének tanulmányozása, hiszen
azok hiánya, vagy esetleg túlexpressziója magzati korban letális. Ezért fejlesztették ki a Crelox rekombináció segítségével (ld. http://en.wikipedia.org/wiki/Cre-Lox_recombination) az
olyan KO állatokat, ahol, pl. valamilyen indukció (pl. antibiotikum-evés) segítségével
időzítetten lehet in vivo kivágni a kérdéses gént, vagy genom-szakaszt. Ezek az ún.
kondicionális KO állatok.
Más, in vivo technikákkal is lehet még géneket időlegesen inaktiválni. Ezek közül a
legjelentősebb az RNS interferencia jelenségét felhasználó technikák. Pl. a fonalféreg
Caenorhabditis elegans-ban minden génnek tanulmányozták az RNSi-vel inaktivált hatását.
De a módszer pl. egérben is működik.
3.3.2. Állatmodellek hátrányai
Ha gén-szinten kicsi is a különbség pl. ember és egér között, genom-szinten nagyobb. A
vizsgálatok során kiderült, hogy egyes folyamatok egerekben teljesen máshogy működhetnek,
mint emberben. Ebből az következik, hogy az egéren kapott eredmények csak kiindulópontok lehetnek, ha emberre akarunk következtetni. Ezután, még az összefüggéseket
emberben is meg kell erősíteni, ami persze nem mindig könnyű.
Hasonló a helyzet a betegségeknél is. Sok betegség nem modellezhető tökéletesen egérben,
mások a vezető patomechanizmusok, sokszor pont a legfontosabb tünetek különböznek, vagy
egyes gének hiányai emberben igen, egérben nem okoznak betegséget, vagy fordítva. Egyes, a
betegségben az emberben jelentős gének az egérben más sejtekben, vagy szövetekben
expresszálódnak, más a funkciójuk. Például, az inzulin rezisztenciát fokozó hatású, így a 2-es
típusú cukorbetegségben fontos resistin gén egérben főleg a zsírsejtekben, emberben a
makrofágokban expresszálódik.
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3.3.3. Kísérleti betegségmodellek
Mint ahogy majd az egyes betegségek tárgyalásánál látni fogjuk, a betegségben fontos gének
manipulálásával az emberéhez hasonló betegségeket lehet egereken előidézni. Ezt lehet
közvetlenül az ismert gének kiütésével, vagy túlexpressziójával, de lehet keresztezésekkel is
elérni, amikor több nemzedéken keresztül mindig a betegség tüneteit leginkább hordozó
állatokat szaporítunk tovább. Ez utóbbi esetben genomikai szempontból a cél, hogy
megállapítsuk a betegséget okozó variációkat. Ráadásul ilyenkor az emberi multifaktoriális
kórképekhez sokkal hasonlóbb kórformákat kapunk, hiszen itt, szemben az egy gén
módosításával okozott betegséggel, általában a többféle egértörzsben jelenlevő, amúgy
gyenge hatású variációk keveredhetnek össze, halmozódhatnak fel. Ezt a folyamatot
mesterségesen is fel lehet gyorsítani. Ez történik pl. a „The Jackson Laboratory”-ban, ahol a
hím egerekbe N-ethyl-N-nitrosourea (ENU)-t juttatnak, amely1000x-sére növeli a
spermatogenezisben a mutációs rátát. Ezután megfelelő keresztezésekkel továbbszaporítják az
egereket. Nagyon részletes fenotipizálás segítségével különböző betegség-tüneteket hordozó
egereket katalogizálnak, amelyekre rá lehet keresni, és meg lehet vásárolni őket. Az egész a
„Mouse phenome project-ből nőtt ki, és az adatokat a Mouse Phenome Database-ban
tárolják. Részletek: http://phenome.jax.org/ .

10. ábra
Kongenikus állatok előállítása. Mindig a QT-t (itt M1 markerral jelölt) hordozóállatokat kell
5-10 generáción keresztül visszakeresztezni a QT-t nem-hordozó szülői egértörzzsel Az
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utolsó generációban a recipiens állat genomjába lesz benne donor állat genomjának adott
része.
3.3.4. QTL analízis egérben
A módszer alapja, hogy a beltenyésztett egértörzsek közötti mérhető fenotípusos jellegekben
különbségek vannak. A QTL analízis során keresztezésekkel és visszakeresztezésekkel
ezeket nyomon követik, majd a különbséget okozó genetikai hátteret tisztázzák.
Két típusú egértörzs bizonyult igen hasznosnak ezekben a vizsgálatokban. Az egyik a
kongenikus törzs (congenic strain): olyan (általában egér)törzs amely a fenotípusra „nem
hajlamos” törzstől csak a hajlamosító genomikai régióban különbözik. Mindig a QT-t
hordozóállatokat kell 5-10 generáción keresztül visszakeresztezni a QT-t nem-hordozó szülői
egértörzzsel (10. ábra).
Jó példa erre egy atherosclerosis genomikai hátterében elvégzett QTL analízis (11. ábra).
Korábban ismert volt, hogy a C57BL/6J (B6)-nak nevezett egértörzsben az LDLR gén kiütése
segítségével az emberi atherosclerosis-hoz hasonló betegséget, léziókat lehetett előidézni.
Ugyanezzel szemben a CAST/Ei (Cast) egértörzs védett volt. Ezzel a vizsgálattal azt akarták
megállapítani, hogy mi a genomikai oka ennek a védettségnek. A 12. ábrán látható módon
keresztezték a két törzset, és az F2 generációban teljes genomszűrést végeztek. Itt, a LOD
score görbe segítségével megállapították, hogy a 6-os kromoszómán van néhány
mikroszatellita marker, amely az aorta lézió nagyságával és inzulin rezisztenciával asszociált
(a LOD score csúcsot adó markerek). Ilyenkor a genomszűrést úgy végzik, hogy olyan
markereket használnak, amelyekkel egyértelműen különbséget lehet tenni a két egértörzs
között (azaz a mikroszatellita ismétlődés-számban különbözik ezekben a markerekben a két
törzs egymástól). Azt nézik, hogy melyik marker mutat asszociációt a kérdéses fenotípussal
az F2 generációban. Itt azt is kihasználják, hogy az F2 generációban a rekombináció miatt
már olyan kromoszómák találhatók, amelyekben a két nagyszülő genetikai anyaga keveredett
egymással. Itt akár 100-nál több egeret is használhatnak, hogy egyértelmű LOD score csúcsot
kapjanak. Ezután az F2 generációból kiválasztották azokat az egereket, melyek hordozták a
csúcsot adó markereket, és a kérdéses tüneteket is, és visszakeresztezték, ebben az esetben a
B6 egérrel. Ezek utódai közül azokat keresztezték vissza megint csak a B6 egérrel, amelyek
hordozták a genomikai markereket. Kongenikus egértörzs előállításánál ezt kell 5-10-szer
megismételni. A végén olyan egeret kaptak, amelyik genomja kb. 99%-ban a B6 egértől, és 1
%-ban a Cast egértől származott, viszont ez az 1 % az, amely felelős az atherosclerosis-sal
szembeni védelemért. Ezt az utolsó generációnál fenotipizálással megerősítették, majd
valamilyen módszerrel (általában irodalmi, vagy adatbázis kutatás (in silico) kiválasztották a
leszűkített genomrégióból a potenciális, a tüneteket okozó gént, itt az 5-lipoxigenázt (5-LO).
Ezt itt megszekvenálták és találtak benne egy funkció-vesztést (lost of function) okozó
mutációt. Ezután előállítottak egy 5-LO KO egeret és megállapították, hogy ez is védett
atherosclerosis-sal szemben. Ezzel bizonyították, hogy az 5-LO-nak fontos szerepe van az
atherosclerosis patomechanizmusában. Később emberben a homológ ALOX5 génben SNPket kerestek, és asszociációs vizsgálattal igazolták, hogy vannak olyan variációk, amelyek
emberben befolyásolják a betegségre való hajlamot (8,9).
Pontokba szedve az előzőekben részletezett QTL analízist:
• F2 generációban LOD score analízissel megállapítani a QTL-t.
• Kongenikus állat létrehozása, mindig a QTL-t hordozó állatot kell visszakeresztezni.
• A QTL-t további markerek segítségével finomítani. Elérhető felbontás kb. 1 cM.
• Pozicionális jelölt gének keresése.
• Humán ortológ keresése.
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•

Asszociációs vizsgálatok emberben.

Az előzőekhez hozzá kell tenni, hogy az esetek többségében megállnak az F2 generációban
elvégzett genomszűrésnél, és megadják a LOD score csúcsokat mutató genom-régiókat.
A másik típusú egértörzs a recombinant inbred vagy RI egértörzs. Itt, 2 szülői egértörzset
kereszteznek a 12. ábrán látható módon 10-20 generáción keresztül (10). Itt
testvérkeresztezésekkel stabilizálnak genotípusokat és az ezekhez tartozó fenotípusokat
egyszerre több törzsben.
Ezek a módszerek egy nagyságrenddel érzékenyebbek, mint a humán genomszűrés.

11. ábra
QTL vizsgálat atherosclerosisban egértől az emberig (8, 9). Magyarázatot ld. a szövegben.
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12. ábra
Recombinant inbred (RI) (rekombináns beltenyésztett) állatok előállítása. Az ábrán az SHR
rövidítés „spontaneously hypertensive rat”et jelent. Azaz az esszenciális, vagy állatoknál
spontán magas vérnyomás genetikai hátterének vizsgálata céljából végezték el a két
patkánytörzs keresztezését (10).
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3.5. Fejezethez tartozó kérdések
1. Milyen módszereket lehet használni a multifaktoriális betegségek genomikai
hátterének tisztázására?
2. Mi az a Hardy Weinberg eloszlás?
3. Mi lehet az oka a Hardy Weinberg egyensúlytól való eltérésnek?
4. Mi az a haplotípus?
5. Mi az a linkage disequlibrium?
6. Mivel foglalkozik a HapMap project?
7. Mit használunk az LD mérésére, milyen értékei lehetnek és azok mit jelentenek?
8. Genetikai vizsgálatokban mik között lehet kapcsoltság?
9. Mi a 0 hipotézis kapcsoltsági analízisnél?
10. Mi az a LOD érték?
11. Mi a különbség a parametrikus és a nemparametrikus LOD score analízis között?
12. Melyik a legelterjedtebb módszer a nemparametrikus LOD score vizsgálatnál?
13. Mi az a pozícionális klónozás?
14. Mit jelent a „founder populáció” és mi az előnye kapcsoltsági vizsgálatoknál?
15. Mit jelenthet a jelölt gén polimorfizmusának vizsgálatakor az asszociáció?
16. Mik lehetnek a pozitív asszociáció okai SNP vizsgálatoknál?
17. Mi az a „population stratification”?
18. Mi az a population admixture?
19. Milyen módszert lehet használni, hogy asszociációs vizsgálatoknál a kontroll csoport
összetétele ne befolyásolja nagyon az asszociációs vizsgálat eredményét?
20. Mi az a prospective és a retrospective vizsgálat? Mondjon példát!
21. Mi az a WTCCC?
22. Kockázatszámolásnál milyen értékeket használhatunk?
23. Mi genetikai vizsgálatokban a power analízis?
24. Mondjon példát a hipotézis által irányított és a hipotézismentes genomikai
módszerekre!
25. Multifaktoriális betegségek vizsgálatakor hol használhatják a mikroszatellitákat?
26. Mi a hátránya a kapcsoltsági vizsgálatoknak?
27. Multifaktoriális betegségek vizsgálatakor hol használhatják az SNP-ket?
28. Mi az a jelölt gén asszociációs vizsgálat, és mi az előnye és a hátránya?
29. Milyen markereket használnak a kapcsoltsági vizsgálatoknál?
30. Mit jellemez egy marker esetén a heterozigótaság mértéke?
31. Minek a rövidítése a GWAS?
32. Mi az a teljes genom asszociációs vizsgálat?
33. Mi a hátránya a teljes genom asszociációs vizsgálatoknak?
34. Mi az a genomszintű asszociáció?
35. Mi az az útvonal analízis?
36. Mi az a parciális genomszűrés?
37. Milyen céget ismer, amelyik nagyteljesítményű genotipizáló berendezést forgalmaz,
és kb. mekkora ezek teljesítménye?
38. Mit jelent személyreszabott genomika?
39. Mi az az exom szekvenálás?
40. Mi lehet az előnye a microarray génexpressziós méréseknek?
41. Milyen előnyei lehetnek betegségek tanulmányozásánál állatmodellek
alkalmazásának?
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42. Milyen hátrányai vannak humán betegségek tanulmányozása esetén az
állatmodelleknek?
43. Milyen típusú genetikailag módosított állatmodelleket ismer?
44. Mire lehet használni KO állatokat?
45. Mi az a transzgenikus egér?
46. Mi aza kondicionális KO állat?
47. Mi az a kongenikus egér?
48. Hogyan lehet betegségekre genetikailag hajlamos egértörzseket előállítani?
49. Mi az a QTL analízis, hogyan végezhető el?
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4. Orvosi bioinformatika
Antal Péter
4.1. Az orvosbiológia helyzete az adatgazdag tudománytörténeti korszakban
Az utóbbi évtized egy technológiai és tudománytörténeti korszakhatárnak is tekinthető,
amikor a XX. század második felére jellemző számítás-intenzív, szimulációs korszakot egy
adat-intenzív, adatelemző korszak váltotta fel. Az adatok mennyiségének exponenciális
gyarapodása több tudományágban is megfigyelhető jelenség, ami a részecskefizikában és
asztrofizikában már korábban elkezdődött, de a molekuláris biológia és az egészségügy
területein az utóbbi évtizedben gyorsult fel. Ezt alapvetően új biotechnológia eljárások,
nevezetesen speciális méréstechnikák robbanásszerű fejlődése tette lehetővé. A grandiózus
tudományos projekteknek mint például a Human Genome Project-nek és a kapcsolódó
technológiai áttöréseknek köszönhetően a biológia az 1990-as években egy rendkívül gyors,
régóta várt transzformáción ment keresztül:
1. A biológia „adat-gazdag” tudománnyá lett, tekintve az adatok mennyiségét
(szekvencia adatok), az adatok sokféleségét (genomikai, fehérjék, térszerkezetek,
molekuláris interakciók, mutációk, fenotipikus, klinikai adatok) és az adatok
dimenzióját (átfogó génaktivitás és fehérje interakció vizsgálatok gén- vagy fehérjechipekkel).
2. Gyakorlati közelségbe kerültek a biológia „nagy egyesített elméletei”. Ilyenfajta
egyesítést kínál az emberi genom ismerete, ami egy olyan központi szervezési pontot
biztosít, ahova a makromolekuláris részletektől a klinikai szintig felfűzhetők az
ismeretek.
3. A biológia a közvélemény fókuszába került, például a betegségek korai
diagnosztizálásának, személyre szabott kezelésének az ígéretével, genetikailag
módosított élelmiszerek kérdésével, a klónozással vagy a genetikai információk
etikai, üzleti kérdésével.
Az előző jegyeknek is köszönhetően aposztrofálták a biológiát mint, a „XXI. század
tudományát” (v.ö. fizika a XX. század tudománya). Ennek a megalapozottságát az is jelzi,
hogy az 1990 évektől a biológia újfajta kutatási módszereket, tudományfilozófiát, publikálási
metódust, számítási potenciált, tudományos-ipari együttműködést és új iparágakat indukált.
További indokok a következők:
4. Felhasznált biológiai számítási kapacitás. Jelenleg a molekuláris biológia és biokémia
átveszi a vezetést a felhasznált számítási kapacitást tekintve olyan klasszikus fizikai
számításoktól, mint az áramlástan, időjárás és klíma változás előrejelzés vagy
nukleáris szimulációk. Egy ezt jelző példa volt a Celera által használt
szuperszámítógép az emberi genom összeállításához. Jelenleg azonban már újabb
szuperszámítógép generációk üzemelnek a Sandia National Lab-ban, amely az U.S.
egyik elsőszámú védekelmi kutatásokra specializált állami laboratóriuma. Paul
Robinson-t, a Sandia elnökét idézve: “ We in the nuclear weapons community felt for
many years nothing could be more complex than nuclear physics, but I'm now
convinced nothing beats the complexity of biological science."
5. Biológiai adatok mennyisége, sokfélesége és dimenzója. A technológia újításoknak
köszönhetően a génszekvenciák meghatározása exponenciálisan gyorsuló ütemben
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6.

7.

8.

9.

történhetett meg, ami azt jelentette, hogy a generált információ mennyiségének
duplázódása 15-18 hónaponta történik meg.
Tudásbázisok sokasága és sokfélesége. Az előbb említett „adatok” általában
tudáselemek is egyben. Például egy nukleinsav szekvencia részlethez általában az
„annotálása” megadhatja az általa tartalmazott gént, evolúció szempontjából más faj
releváns génjeit, a gén átírását szabályozó rész-szekvenciákat, a kódolt fehérje
funkcióit, annak térbeli atomi szerkezetét, a releváns metabolikus hálózatokat, a
génhez kapcsolódó lehetséges mutációkat és azokhoz tartozó betegségeket, azok
szimptomáit, stb. A különböző vonatkozású adatot/tudást különböző tudásbázisok
tartalmazzák, ezek között megtalálhatók klasszikus formális logikai tudásbázisok
(EcoCyc), ontológiák (Gene Ontology), tezauruszok (UMLS), szemi-struktúrált és
természetes nyelvi szövegeket tartalmazó adatbázisok, szakmai publikácók (PubMed),
illetve pszeudo-adatbázisok is, amelyek procedurális alapú szolgáltatásokként képesek
entitás relációkat megállapítani, mint például szekvencia hasonlóság, fehérje struktúra
hasonlóság, fehérje családba tartozás.
Adatok elosztottsága. A biológiai adatok és információk egyik jellegzetessége, hogy
autonóm közösségek által fenntartott, interneten keresztül elérhető adatbázisok
sokaságában tárolódnak.
Redukcionista versus holisztikus biológia. A „post-genom” biológia egyik nagy
ígérete a genetikai ismereteken alapuló hatékonyabb gyógyszer „tervezés”
(„pharmacogenomics”), illetve a személyre szabott orvosságok és kezelés
alkalmazása. Ez például azt jelentheti, hogy egy adott adott klinikai szituációban lévő,
adott genetikai típusba tartozó beteg, egy adott szövetében, adott mutációtípussal
kialakuló rákos sejtjeit célzottan megpróbáljuk megsemmisíteni egy alkalmas
hatóanyaggal, a sejt genetikai, fehérje és metabolit hálózatának megbénításával. Egy
ilyen hatóanyag megtervezéséhez, pontosabban potenciális hatóanyagok
generálásához biológiai, orvosi és klinikai szintek és aspektusok sokaságát kell
együttesen figyelembe venni.
Publikálás és kutatás. Az adatok, tudás és metodológiák mennyisége és sokfélesége a
„post-genom” biológiában is fokozattan megkövetelte az együttműködödést, az
eredmények összekapcsolhatóságát (v.ö. a biológiai tudásban meghatározó
esetlegességeket szemben a fizika axiomatikus/redukcionista származtathatóságával).
Az eredmények könnyű, lehetőleg automatikus összekapcsolása, felhasználása így
rövid idő alatt átalakította a tudományos publikálást, megkövetelve az adatok,
eredmények és a publikáció olyan „szemantikus” közzétételét, ami által az
összekapcsolás automatikusan, szoftvereszközökkel is elvégezhető.

Megállapítható, hogy a „post-genom” biológia által előzőekben vázolt tulajdonságai, úgymint
a magas dimenziójú, nagy mennyiségű, elosztott adat és tudás sok szempontú elemzése nem
egy ideiglenes állapot, hanem egy általános és hosszú távú tudománytörténeti trendnek a
jelzése.
A molekuláris biológiai méréstechnika fejlődését jól jellemzi, hogy az általa generált adatok
mennyiségére szintén megfogalmazható a számítástechnikából jól ismert Moore törvény,
amely szerint a molekuláris biológiai adatok mennyisége 18 havonta megduplázódik.
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Bal: DNS szintézis és szekvenálás produktivitásának növekedése Moore törvényéhez
viszonyítva (felfele háromszögek). Az egyes pontok a feldolgozható DNS mennyiségét jelzik,
amit egy személy több mérőeszköz felhasználásával nyolc órás napi munkában elérhet. Jobb:
Fehérjetérszerkezetek meghatározásának idejének változása.

DNS szekvenálás és szintézi becsült költségeinek változása. Bal: Carlson, jobb: NATURE,
Vol 464, April 2010.

Hasonló növekedési jelleget mutat az orvosbiológiai szakcikkek változása.
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Orvosbiológiai szakcikkek száma a PubMed adatbázisban.

Ez a korábban elképzelhetetlen adatmennyiség a biotechnológiai és orvosbiológiai
tudományterületeket alapvetően meg is változtatta: a korábbi tudásgazdag és hipotézisvezérelt
jelleg helyett egy merőben új, adatgazdag-hipotézismentes megközelítés vált lehetségessé,
amelyben az adatok elemzése, és az elemzési eredmények és ismeretek fúziója kritikus
fontosságú.
Azonban nem csak a biotechnológia területeit változtatta meg az új megfigyelések gyorsulva
gyarapodó mennyisége, hanem ez kölcsönösen is igaz: a számítástudománynak, a
statisztikának, és az informatikának is a molekuláris biotechnológiai/orvosbiológiai területek
a legfőbb fogyasztója és így húzóágazata, trend teremtője lett. Ez különösen igaz az
adatelemzési eredményeket és háttértudást integráló módszerek kutatására és fejlesztésére,
mivel ez tipikusan az internet segítségével megy végbe, elosztott adat- és tudásbázisok,
hálózati szolgáltatások ezreinek a segítségével.
Az orvosbiológiai kutatások és az informatika kölcsönös fontosságát jelzi a bioinformatikának
nevezett tudományterület kialakulása is, amely informatikai eszközöket és módszereket
alkalmaz magasabb szintű jelenségek molekuláris biológiai szintű hátterének modellezésére,
elemzésére, és megismerésére. Az egészségügy területén különösen nagy elvárások
fogalmazódtak meg a poszt-genomikai korszakban, amelyeknek valóra váltásában új
matematikai és informatikai megoldásokra is szükség van, illetve a napi klinikai gyakorlatba
beépülő mérnöki konstrukciókra is szükség van, hogy a biotechnológiai-bioinformatikai
tudománytörténeti fordulópont egy civilizációs-kultúrtörténeti fordulópont is legyen,
hasonlóan a kommunikációs technológiák utóbbi évszázadban megtörtént kibontakozásához.
A bioinformatika gyors megjelenése és robbanásszerű fejlődése miatt a terület átfogó
tárgyalása helyett a magyar oktatásban eddig nem lefedett, ám központi fontosságú
fogalmakat tekintjük át.
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Az ezredforduló során született áttekintés a (1) szekvenciaelemzések (illesztés,
motívumkeresés, filogenetika), és (2) szerkezeti modellezés két fő témakörre bontotta, amit
adatbáziselmélet és biostatisztikai területek is kiegészítettek1. Az orvosi-gyógyszerészeti
vonal felerősödése miatt (3) a statisztika és (4) az orvosi döntéstámogatás, a genetikai
variabilitás központba kerülése miatt (5) a genetika, a rendszerszemlélet miatt a (6)
rendszerbiológia és (7) hálózatelmélet, a tudás és publikációk felhalmozódása miatt pedig (8)
a tudásbázisok, ontológiák, és (9) szövegbányászat vált hasonlóan fontos területté. Az
induktív következtetéssel, tudáskezeléssel, és rendszerszemléleten alapuló publikációk száma,
különösen az orvosi alkalmazói cikkeket is figyelembe véve, mára már meg is haladja a
bioinformatika klasszikus ágaival foglalkozó cikkek számát. A magyarországi bioinformatika
képzés követte is ezt a trendet, és szekvenciaelemzésre, strukturális modellezésre, és
genomikai méréstechnikákra készültek egyetemi jegyzetek. Azonban az orvosbiológia
kutatásokban és alkalmazásokban, különös tekintettel a genetikai, genomikai és általában az omikai kutatásokban mára már kritikus szerepet játszanak a bioinformatika következő
területei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kísérlettervezés és adatgyűjtés,
kis-mintás statisztikai adatelemzések,
oksági modellek és valószínűségi gráfos modellek,
relevancia alapú biomarker elemzés,
tudásfúzió az elemzések értelmezésére,
orvosi döntéstámogatás.

A kísérlettervezés a pre-omikai, klasszikus keretben a hipotézis igazolásához szükségesnek
vélt változók és mintaméret meghatározását jelentette. A post-genomikai korszak
hipotézismentes volta és –omikai méréstechnikái látszólag a változók meghatározását
szükségtelenné teszi . Azonban egy adott omikai szinten belül is különböző fedésű és
pontosságú mérések érhetők el más és más költséggel. Egy adott költségkeretnél így az
omikai méréstechnika megválasztása a minőségi paraméterek és az elérhető mintaszám
együttes megfontolását igényli. Ez több omikai méréstechnika figyelembevételénél
többszörös kombinációt kínál. Önálló megfontolást igényel egy speciális –omikai szint a
fenome, azaz a fenotípusok leírásának szintje, aminek standardizálása az egyik jelenlegi
legnagyobb kihívás. Gyakorlati szempontból pedig nagyon fontos kérdés a biológiai minták
tárolása biobankokban, az adatok tárolása betegregiszterekben, ahol megfelelő
minőségbiztosítás és adatintegrálás érhető el.
Az induktív következtetés, benne a statisztikai adatelemzéssel szintén egy korszakba ért az
omikai méréstechnikák biztosította rendkívül nagy változószám („dimenzió”) és az Moore
törvény szerint a 2000-s évekig gyorsuló, majd onnantól fogva párhuzamosítás révén növekvő
számítási kapacitások miatt. Azonban az új méréstechnikai eljárások költségeinek csökkenése
ellenére a közeljövőben, azaz 2-3, de várhatóan akár 5-10 éves perióduson belül is, a
mintaszám viszonylagosan alacsony fog maradni a változószámhoz és az illeszteni kívánt
modellek komplexitásához képest. Ennek oka egyrészt az entitások rendkívül nagy száma,
környezeti feltételek nagy száma, de további oka lehet a betegésgek ritka vagy gyorsan
változó volta, illetve oka lehet a használni kívánt modellek egyre komplexebb volta is. Ennek
egy megjelenési formája a többszörös hipotézistesztelés problémája is, a
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megismételhetetlenség. A kismintás-számításintenzív induktív módszerek egyik egyre
népszerűbb formája a bayes statisztika.
Az omikai megközelítés nagy változószámai az egyváltozós asszociációs hipotézisek esetén
komoly kihívást jelentenek statisztikai, azaz mintaméret vonatkozásában. A
hipotézistesztelési keretben ez a hamis felfedezés (elsőfajú hiba, Type I.) és az elmulasztott
felfedezés (másodfajú hiba, Type II.) közötti helyes arány megtalálását is jelenti. A
többváltozós megközelítés a hipotézisek számát nagyságrendekkel tovább növeli, amely
megközelítés azonban a gyakori betegségek multifaktoriális jellege miatt szükségszerű. Az
asszociációs, prediktív alapú hipotézisekkel szemben az oksági, generatív, autonóm
mechanizmus alapú hipotézisek mindig is elsőbbséget élveztek, bár elérhetőségük bizonyos
értelemben statisztikán túlinak, tárgyterület specifikusnak volt elkönyvelve.Az utóbbi három
évtized matematikai kutatásai az oksági relációk induktív következtetésénél új eredményeket,
egy új tudományág megszületését hozta. Az oksági hálózatok kutatása a hipotézisek
számának csökkentését, zavaró tényezők hatékonyabb kezelését, a hatáserősség jobb
megbecslését is biztosítja, akár a kísérlettervezés adaptív voltával (ld. aktív tanulás).
Az asszociáció vagy prediktív alapú statisztikai megközelítés a biomarkerek tekintetében is a
fenti problémákhoz vezet, azaz mind egy, mind többváltozós esetben a hipotéziszámhoz a
szükséges mintaszámok nem elérhetőek. Az oksági kutatások egyik mellékhatása, hogy
megszülettek olyan matematikai fogalmak is, mint például a valószínűségi gráfos modellek és
az erős relevancia, amelyek oksági értelmezés nélkül is lehetővé teszik a kisebb hipotézisszám
elérését, a robusztusabb hipotézisek használatát. A valószínűségi gráfos modellek így mintegy
köztes lépcsőfokot jelentenek az asszociációs hálózati és az oksági hálózatok között, amely a
biomarker kutatásban jelent új lehetőségeket.

Az adat- és tudásfúzió kérdése a helyes következtetés, és azon belül az indukció évezredes
problémaköreihez sorolható. A Jacob Bernoulli-tól, Thomas Bayes-től eredeztett szubjektív
értelmezésű valószínűségi megközelítés az a priori hiedelmek és a megfigyelések normatív
kombinálására adott megoldást, azonban az elméleti egyszerűség ellenére ez nagy
számításigényú szimulációkat igényelnek. Ennek megfelelően a bayesi tudásintegrációs
megközelítések csupán az utóbbi két évtizedben lettek egyre népszerűbbek. Az adat- és
tudásfúziós kutatásokban egy követlező korszakot egy új feladat, a prioritizálás megjelenése
hozta, ami a korábbi hálózati és klaszterezési fúziós megközelítéseknek egy jelentős
egyszerűsítése. A prioritizálás, például génprioritizálás egy sorrendi tanulási feladat, amit
nagyban motivált a szabadszöveges keresőgépek működésének egyszerűsége (pl. PageRank).
Leegyszerűsítve a feladat adott ``pozitív'' mintákhoz megkeresni a leginkább kapcsolódókat a
felcímkézetlenek közül, koherensen felhasználva az összes lehetséges adatforrást.
A személyreszabott medicina egyik ígérete a költséghatékony egészségügy, amikor
személyreszabott gyógyszerek betegek egy alcsoportján eredményesebben alkalmazható.
Ekkor megfelelő diagnosztika segítségével egy többlépéses, szekvenciális, azaz időben
elhúzódó kezelés optimális megtervezése szükséges, amelyet döntéstámogató rendszerek
segíthetnek. Adott információs állapotban megbecsülhetik egy adott beszerezhető információ
hasznosságát, vagy akár irreleváns voltát, és akár, a természettel sakkozás analógiájára, több
lépést előre szimulálva megbecsülhetik egy terápia felhasználásának közvetlen, de akár távoli
következményeinek hasznosságát is.
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Ezek a területek egy egységes adatközpontú munkafolyamat egyes fázisaiként is
szemlélhetőek ld. 13. ábra.

13. ábra
Genomikai kísérlettervezés és kiértékelés általános sémája és fázisai.

Az 13. ábra fázisai a következők alfeladatokhoz kapcsolódnak:
1. Általános a priori információ források és adatok megszerzése és konverziója, amely
általános, sok esetben akadémiai felhasználásnál ingyenesen vagy kedvezményesen
elérhető tudásbázisokra támaszkodik, mint a PubMed, Ingenuity, Ariadne, KEGG,
Gene Ontology, HAPMAP, dbSNP, PreMod, TRANSFAC, miRDB, vagy OMIM.
2. Saját probléma-specifikus a priori ismeretek létrehozása, amely magába foglalja
szakcikkgyűjtemények meghatározását, általános szótárakból, ontológiákból releváns
részek kivonatolását, „szövegbányászatot”, tipikusan szakirodalomelemzést, benne
entitások előfordulási statisztikáinak elemzésével, relációk kivonatolását, tudásbázis
építését, korábbi kapcsolódó kísérletek adatainak beszerzését, transzformálását,
környezeti és klinikai változók oksági vagy függési modelljének létrehozását,
kapcsolódó útvonal diagrammok exportálását és klinikai szinthez kapcsolását.
3. Modell absztrakciós szintjének és határainak meghatározása.
4. Kísérlettervezés, benne a potenciális cél relációk vagy cél entitások meghatározásával,
kísérlet típusának és a megfigyelni kívánt változóknak a meghatározása, adatgyűjtési
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5.

6.

7.

8.

9.

protokoll kidolgozása, különös tekintettel az adatminőségbiztosítási protokoll
kidolgozására, a potenciális szisztematikus hiányzás kezelésére és az együttműködés
okozta torzítás kezelésére.
Mérés és adatgyűjtés, amelyben fontos szerephez jutnak a biobankok a biológiai
minták megbízható tárolása miatt, a laboratóriumi információs rendszerek, amelyek a
mérés folyamatának adatait is rögzítik, az adat megbízhatóságának segítésére, a
betegregiszterek és adatelemzési tudásbázisok, amelyek a nyers adatokat, az elemzésre
előkészített adatokat, és akár későbbi meta-elemzésekbe kiadott megosztott adatokat
és részleges statisztikákat is tartalmazzák
Adatmérnökség, amely mind változók és mind minták szinjén transzformációkat vagy
például kiválasztást jelent. Az elsőre az SNP-haplotípus transzformáció vagy akár egy
adott útvonal menti genetikai variánsokból létrehozott aggregált, episztatikus
interakciókat leíró változó a példa. A minta szintű beosztásra pedig a tesztadathalmaz
létrehozása egy gyakori példa.
Az adatelemzés során tipikusan több statisztikai keretrendszert és több modellosztályt
is meg kell vizsgálni. Ilyen keretrendszerek a a hipotézisteszteléshez kötődő
(klasszikus) „frekventista”, hatáserősségvizsgálatban használt „bootstrap”, vagy a
bayes statisztikai keretrendszer. Modellosztályok esetén az egyváltozós és
többváltozós vizsgálat megszokott, ahol a többváltozós vizsgálaton belül az
úgynevezett feltételes modellek népszerűbbek, ahol a prediktor változók közti
függéseket nem modellezük, azonban a számítási kapacitás növekedésével ez már
egyre inkább lehetséges és sok esetben segítséget jelent. A legnagyobb kihívást ekkor
az jelenti, hogy a különböző keretrendszerek és modellek együttes alkalmazása
konzisztens és megbízható legyen, amit egy átfogó induktív döntéselméleti keret tud
garantálni.
Az adatelemzési eredmények értelmezése kapcsán nagy kihívást jelent az
orvosbiológiai terület azon sajátossága, hogy autonóm, sokszor csak gyengén kapcsolt
szintek sokasága létezik, saját –omikai ontológiával, adat- és tudásbázisokkal, mint
például a genetikai (DNS), genomikai (mRNS), proteomikai, lipidomikai,
metabolomikiai, immunomikai, sintek vagy a „drugome”, „diseasome”, „phenome”
szintjei. Ezeknek az integrált felhasználása egy adott értelmezés során egy formálódó
hipotézis megvizsgálására az egyik leggyorsabban fejlődő kutatási terület.
A transzlációs kutatások egyik végcélja a klinikai gyakorlatban hasznosuló új
diagnosztikai és terápiás eljárások, eszközök megalkotása („theranostics”). A
személyreszabott medicina várható trendjében az új diagnosztikai és terápiás eljárások
komplexitása növekedni fog, és várhatóan a változásuk sebessége is az orvosi képzési
folyamatokhoz képest igen gyors lesz. Emiatt az informatikai döntéstámogató
eszközök szerepe növekedni fog. Ezt a folyamatot az egyre kiterjedtebb elektronikus
betegadatregiszterek is támogatják, ami akár az otthoni időskori monitorozó
rendszerekből is kaphat adatokat.

4.2. Kísérlettervezés és adatgyűjtés
A kísérlettervezés a pre-omikai, klasszikus keretben a hipotézis igazolásához szükségesnek
vélt változók és mintaméret meghatározását jelenti. A post-genomikai korszak
hipotézismentes volta és –omikai méréstechnikái látszólag a változók meghatározását
szükségtelenné teszi . Azonban egy adott omikai szinten belül is különböző fedésű és
pontosságú mérések érhetők el más és más költséggel. Egy adott költségkeretnél így az
omikai méréstechnika megválasztása a minőségi paraméterek és az elérhető mintaszám
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együttes megfontolását igényli. A 14. ábra a genetikai adatok egy hierachiáját mutatja, amely
teljes genom szekvenálástól, részleges szekvenálási információkon és teljes genom
asszociációs adatokon át a részleges genomszűrési és jelölt gén asszociációs adatokig tart. A
tipikus viszonylagos költség a x106 HUF, x105 HUF, 104 HUF, a változók száma pedig x109,
x106, x103.

14. ábra.
Genetikai adatok hierarchiája.
Több omikai méréstechnika figyelembevételénél ez többszörös kombinációt kínál, mivel
kísérlettervezés során az egyes omikai szintek adatai integráltan is felhasználhatóak, egymást
normatívan erősítve. Erre mutat példát a 15. ábra.

15. ábra.
Omikai adatok hierarchiája.
A bioinformatika számára többek között új kihívást jelentettek a következők.
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• A nagy mennyiségű omikai adatnak a szabványos tárolása, különös tekintettel a
fenotípusok leírásának a standardizálására.
• Adatgyűjtés folyamatának támogatása, amely a standardizáláson túl adatvédelmi és
adatbiztonsági szempontokat is kielégít, minőségbiztosítási szempontokat, és elosztott
hozzáférést és integrációt is biztosít.
• Prioritizálási tehcnikák, amely a heterogén információforrások felhasználásával, benne
a szakirodalom szövegbányászati feldolgozásával, adnak támogatást régiók, gének,
vagy variánsok megerősítéses vizsgálatára.
• Szekvenciális kísérlettervezés, amely egy integrált kísérlettervezési-adatelemzési
folyamatot tételez fel.

A következőkben ezen új területeket tekintjük át röviden, mivel a klasszikus kísérlettervezés
adattípus, adatgyűjtéstípus, mintaméret, együttműködés, szisztematikus hiányzás, zavaró
tényezők, modelltípusok, és kérdések tekintetében több epidemiológiai munka is elérhető.
4.2.1. Adatszabványok, ontológiák
A nagy mennyiségű omikai adatnak a szabványos tárolásának kérdése elsőként az időrendben
elsőként populárissá váló omikai adatok, a génexpreszziós adatok kapcsán került elő.
Megoldására született az MGED és MIAME szabványok kidolgozása, illetve a GEO
adatbázis létrehozása. Genetikai adatok terén hasonló adatbázisok a dbGAP és az EGA
adatbázisok.
Önálló megfontolást igényel egy speciális –omikai szint a fenome, azaz a fenotípusok
leírásának a standardizálása. Ez sokáig lehetetlen vállalkozásnak tűnt, bár több kísérlet is volt
rá. Az egyik az UMLS, amely egy meta-ontológia és ezzel integrálja a benne szereplő számos
betegség ontológiáját, taxonomiáját, és szakszótárát. A fogalmak száma milliós nagyságrendű,
azonban az egyes betegségspecifikus ontológiák eltérő kidolgozottsági szintje gyakorlatban
nem tette sem népszerűvé, de különösen nem de facto szabvánnyá. Egy másik lehetséges
vonal az egészségügyi finanszírozásban is használt IDC10 kódrendszer lehetne, azonban
kutatási célokra ezen a granularitási szinten ez nem használható. Kényszerűségből így az
egyes betegségek esetén önálló kódrendszert/szakszótárt szokás használni, ami azonban a
kutatások és adatok integrálását teszi nehézkessé.
Ennek a problémának több módon is várható a megoldása. A teljes genomszélességű
asszociációs vizsgálatok eredményessége elmaradt a remélt szinttől, ami a hiányzó
örökletesség problémájának megfogalmazásához is vezetett [missingherit]. Ennek a
feloldására egyebek mellett a részletesebb fenotípus használatát tartja egy lehetséges
megoldásnak a tudományos közvélemény. Ennek a szemléletnek egy továbbvitele a gyakori
betegségek olyan részletes szisztematikus leírását kívánja megvalósítani, amely az egyes
gyakori betegség altípusokat a ritka szintig bontja le [HPO]. A HPO távlatilag olyan de facto
szabványnak tekinthető ontológiát, benne pedig kódrendszert kíván adni a fenotípusok
leírására, mint Gene Ontology (GO) a genomikai területen. Ehhez a trendhez igazodika ritka
betegségek vizsgálatának a kiemelt fontossága is, amelynek megfelelően az IDC11 már
tartalmazni fogja a ritka betegségek jelentős részének kódolását.

A fenotípus leírás szabványosításával ideális esetben lehetségessé válnaa jelenlegi kétszeres,
vagy sokszor akár még többszörös redundáns adatgyűjtés egyszerűsítése is, ami a
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finanszírozás, intézményi menedzsment, és kutatási projektek miatt most sokszor jelen van.
Továbbá a fenotípus szint egységesítése valóban utat nyitna a hatékony meta-elemzések előtt
is, illetve segítene megváltoztatni az adatok efemerális jellegét, és hosszabb időtávon is
elérhetőséget és felhasználást tenne lehetővé.
4.2.2. Adatgyűjtés folyamatának támogatása
A genetikai és fenotípusos adatok standardizált reprezentálásának kidolgozása csak az egyik
eleme az adatelemzés számára használható adatok biztosításának.

16. ábra
Az adatgyűjtés folyamata és moduljai.
Ideális esetben az adatok egy laboratóriumi információs rendszerből érkeznek, amely egy
elektronikusan integrált biobankra támaszkodik. Ebben az esetben a biológiai minták
követése, a mérés folyamata, a nyers és utófeldolgozott mérési adatok, automatizáltan
kerülnek be nemzetközi integrációt lehetővé tévő adatbankokba. A fenotípusos adatok egy
elosztott, internetes hozzáférésen keresztül a genetikai adatokkal integráltan kerülnek be
betegregiszterekbe. Az adatelemzés eredményei pedig egy adatelemzési tudásbázisba
kerülnek, ami komplex lekérdezést, illetve más eredményekkel való szemantikus integrálást
tesz lehetővé.
Ennek a folyamatnak a támogatására, de különös tekintettel a betegregiszterek működésére és
az adatok statisztikai minőségének biztosítására több ajánlást is megfogalmaztak, továbbá
például adatvédelmi, adatbiztonsági szempontokat, hatókörökre bontott és elosztott
hozzáférést, illetve az adatintegráció milyenségét. Az adatok minőségbiztosításának
fontosságát jelzi, hogy sok esetben az adatelemzésre fordított idő szinte kizárólagosan
adattisztításra és transzformációra fordítódik, illetve, hogy az adatok döntő része sok esetben
nem is használható fel az elemzésben. Ezek közül a legfontosabb a következők.
A WHO általános meghatározása szerint egy betegregiszter dokumentumok olyan
gyűjteménye, mely egységes információt tartalmaz egyénekről, amelyeket szisztematikus és
átfogó módon gyűjtöttek előre meghatározott tudományos, klinikai vagy szakmapolitikai
célból. Létrehozása egy komplex folyamat, számos technikai és szervezési feladat megoldást
igényel, nevezetesen []:
1.Tervezés
 cél meghatározása (prevalencia - incidencia monitorozás, betegség lefolyása –
befolyásoló tényezői, biztonság monitorozás – beavatkozás, klinikai
hatékonyság mérés, minőségmérés, etiológiai kutatás, betegnyilvántartás)
 adatkör kiválasztása, figyelembe véve, hogy ezen adatokat más helyen
gyűjtötték-e (összehasonlíthatóság)
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 vizsgálati populáció meghatározása (geográfiai, időbeni kiterjedés)
2. Implementációs terv, amely ideálisan előír egy pilot vizsgálatot az adatgyűjtés
használhatóságáról, a rendszer érthetőségéről. Részletes dokumentációkat tartalmaz a
minőség és hatékonyság növelésére a következő aspektusokról:
 Működtető megnevezése (szakmai, informatikai)
 Vizsgálati populáció, kiválasztási, kizárási kritériumok
 Adatok definiálása (kódszótár)
 Adatgyűjtés módszere
 Adatbevitel, adatbevivő képzése, motivációja, elkötelezettsége
 Minőségbiztosítás, folyamatos monitorozása és fejlesztése
 Adatfeldolgozás
 Hardver és szoftver leírás
 Elemzés leírása
 Adattárolás
 Adatvédelmi leírások
 Hozzáférési szabályok
5. Flexibilitás: az adatkör változtathatósága a tudomány állásának megfelelően
6. Technológia: az adatbevitel korszerű, online, felhasználó barát felületen keresztül.
7. Az adatbázis összekapcsolhatósága egyéb adatbázisokkal, nemzetközi
összehasonlíthatóság.
8. Adatlekérdezés szabályozása, amely hatékony, időben elfogadható, flexibilis.
9. Az adatok és eredmények terjesztése, elosztott elemzés és értelmezés támogatása.
10. Etikai és jogi megfontolások
 Engedélyek
 Beleegyező nyilatkozat
 Személyi adatok védelme
 Anonim
 anonimizált (irreverzibilis)
 közvetett módon azonosítható (kód)
 közvetlenül azonosítható
11. Költségvetés – finanszírozás, fenntartás kérdése.
A kísérlettervezés egy ideális és egyre gyakrabban elvárt eleme egy formális, szemantikus
protokoll, amely egyrészt a szakértők számára is érthetően, másrészt az adatgyűjtő
informatikai rendszer számára is direkt módon elérhető. Ez a klinikai aspektusok mellett,
amelyek súgási funkciókkal elérhetőek, tartalmazza a gyűjtött adatok statisztikai típusát,
kényszereket, összefüggéséket, strukturált kérdőív esetén a feltételeket.
4.2.3. Prioritizálási technikák, szövegbányászat
Az a priori ismeretek mennyiségének gyors növekedése, különösen az elektronikusan is
elérhető a priori információk mennyiségének gyors növekedése a tudásmérnökség, a gépi
tanulás és a számítógépes nyelvészet számára is újfajta elméleti és gyakorlati kihívást jelent.
A jelenlegi szemantikai web-hez kapcsolódó erőfeszítések ellenére is, az a priori ismeretek
jelentős része természetes nyelvű cikkkekben testesül meg, bár a szemantikusan strukturált
tudományos cikkek terjedése vagy a formális tudásbázisok fejlődése mellett szerepük
valószínűleg csökkeni fog. Ezekkel kapcsolatban két fontos módszercsalád a következő.
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•
•

Információkeresés, ami egy adott probléma, adott előéletű felhasználó, éppen
aktuális információs igénye alapján próbál meg releváns cikket és/vagy esetleg bennük
is releváns információt keresni.
Információ kivonatolás, ami egy szűkebb értelmezésben egy szabatosan
megfogalmazott típusbeli információt például adott típusú entitásokat és relációkat
próbál meg kivonatolni, egy tágabb értelmezésben viszont célja inkább egy átfogó
tudásbázis építés vagy a cikkek tömör összefoglalása.

A természetes nyelvű cikkkek különböző szintű elemzése így kitüntetett az a priori
információk felhasználásában, amely elemzések a nyelvi strukturális („deep linguistic”)
elemzéstől a szövegek egyszerű statisztikai („shallow statistical”) elemzéséig terjednek
[BOV01,PWCG01,Mas01]. Az elemzések egyik fontos célkitűzése egy adott szakterület
entitásainak és relációiknak az automatikus kivonatolása, például fehérje-fehérje relációknak
vagy kémiai anyagok-szimptómák-betegségek relációinak a kivonatolása. Az entitás relációk
automatikus kivonatolásában a nyelvi strukturális elemzés mellett az egyszerű statisztikai
elemzések is hasznosnak bizonyultak. Ezek a módszerek a nyelv strukturáját figyelmen kívül
hagyják, azonban egyszerűségük miatt a módszerek számítási komplexitása nagyságrendekkel
alacsonyabb a nyelvi elemzésekkel szemben, illetve egyszerűségük miatt más pontosságmegbízhatóság (accuracy-recall, specificity-sensitivity) karakterisztikával rendelkeznek mint
a strukturális nyelvi elemzők. Ez a két tulajdonság együttesen nagy méretű
dokumentumgyűjteményeken való alkalmazhatóságot, illetve a lehetséges relációkat nagy
eséllyel, de alacsonyabb pontossággal való detektálását jelenti, amely kombináció a
gyakorlatban igen hasznosnak bizonyult egy adott szakterület áttekintésére, potenciális
relációk feltérképezésére. Az entitásrelációk kivonatolásának szövegek egyszerű statisztikai
elemzésén alapuló módszerei két tág, egymással átlapoló csoportba sorolhatók. Az egyik az
entitások együttes előfordulásán alapul, azonos dokumentumban, bekezdésben, mondatban,
mondatrészben, amely esetleg az entitások szótávolságát is figyelembe veszi. A másik
módszer az entitások leírásának vagy idézettségüknek a hasonlóságán alapul, azaz például
közös kulcsszavakon, közös hivatkozásokon. Ezek a megközelítések a következő módon
csoportosíthatóak.
• Teljes (deep) nyelvészeti elemzés.
• Felszíni (shallow) nyelvészeti elemzés, ami például „part-of-speech” elemzést takar.
• Statisztikai elemzés, ami a fogalmak egyes cikkbeli előfordulási mintázatának a
valószínűségi elemzése.
• Oksági elemzés, ami a fogalmak egyes cikkbeli előfordulási mintázatának a globális
vagy lokális oksági elemzése.

Az együttes előfordulás legegyszerűbb esete az entitások neveinek együttes előfordulása,
aminek orvosi, biológiai hasznosságát Swanson 1980-as évektől folytatódó vizsgálatai
jelezték [SS97]. Genetikai területen [SB00] vizsgálta meg az ilyen relációk biológia
adekvátságát, gyakorlati hasznosságát, illetve a gyakorlati alkalmazhatóság okait. Emberi
gének esetében [JLKH01] vizsgálta a gének neveinek együttes előfordulásán alapuló relációk
adekvátságát. A szakértői, kézi elemzésük konklúziójaként megállapították, hogy a relációk
pontosság-megbízhatóság karakterisztikája a gyakorlatban elfogadható biológiailag releváns
relációk kivonatolására. Genetikai területen az első problémát az entitások nevek
szinonímjainak a kezelése jelenti. A kivonatolt "szakirodalmi hálózat" összehasonlítása
génaktivitási adatok elemzéséből kapott hierarchikus csoportosítással szintén megerősítette
ezt a következtetést. Végeredményben a módszert összességében igen alkalmasnak
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minősítették nagy mennyiségű szakirodalom szempont mentes áttekintésére, kis szakértői és
számítási időigény mellett.
Az entitások leírásának hasonlósága, különösen a strukturált annotálások hasonlósága egy
kézenfekvő módszer entitás relációk származtatására (például gének, fehérjék esetében
azonos biológiai folyamatban való részvétel, amit azonos kulcsszavak jelölnek). Egy indirekt,
a szakirodalmat is felhasználó módszer, ha nem a leírások egymáshoz való statisztikai
hasonlóságát vizsgáljuk, hanem a leírások szakcikkekhez való hasonlóságának korreláltságát,
azaz a a szakcikkekhez való hasonlósági relációk hasonlóságát. [SEB02] egy kapcsolódó
módszert vizsgált genetikai szakterületen, ahol a kivonatolt relációkat génaktivitási adatok
elemzésével vetette össze, jó egyezést találva a szövegek (leírások és szakirodalom)
elemzéséből származó hierarchikus csoportosítás, illetve az adatok elemzéséből származó
hierarchikus csoportosítás között
A felsorolt információ kivonatoló módszerek gyakorlati alkalmazhatósága a kiértékelések
alapján megalapozott, azaz a kivonatolt relációk képesek egy intelligens áttekintést adni egy
szakterületről, lehetséges relációkat beazonosítani, a relációkhoz kvantitatív, kvalitatív és
szöveges jellemzőket is kivonatolni (például név együttelőfordulási gyakoriságot, annak
szignifikancia szintjét, illetve a közös előfordulást tartalmazó dokumentumok kulcsszavait).
Egy gyakori megközelítésben feltesszük, hogy a tárgyterület változóihoz tartozó kontrollált
szótár, szinonima szótár, kifejezés szótár és elhagyandó szavak listája, illetve egy általános
szóelemző alapján rendelkezésre állnak, ahol az egyes szavak információs tartalmát súlyok,
például a TFIDF súlyok tükrözik (Porter, StatNatLangProc).
Jelölje az Xj egy változó nevének (illetve szinonimjainak) a jelenlétét a di dokumentumban a
bináris pNij érték. Így (pijN)Nj=1 egy bináris, N dimenziójú vektor, ami az i dokument tartalmát
fejezi ki az változók nevének jelenlétével. Hasonlóan (pijN)Li=1 egy L dimenziós bináris
vektor, ami az Xj változót jellemzi kapcsolódó dokumentumokkal. PN jelöli a teljes mátrixot a
változók egy adott halmaza és egy adott dokumentumgyűjtemény esetén.
A változó leírások hasonlóságán és együttes relevanciáján alapuló módszerekhez a
dokumentumok egy hasonlósági mértékét szokás például használni, ami az információ keresés
esetén széles körben elterjedt. A hasonlósági mérték a dokumentumok vektor reprezentációján
alapul, többféle szósúlyozás esetén, például az általunk is használt TFIDF szósúlyok esetén. A
DX, DY dokumentum párok szemantikus és információ elméleti kapcsolódását a normalizált
tf-idf vektor reprezentációk WX, WY szorzata definiálja.
sim(DX,DY)=cos(WX,WY)
Ekkor egyszerűen definiálhatók a kivonatolni kívánt relációk, amelyeket a feltevésünknek
megfelelően változó párokra és feltételeket nem tartalmazó formában adunk meg. Jelöljön X
és Y tárgyterületi változókat. Ekkor COOC(X;Y) jelöli az együttes név előfordulás relációt. A
PNi és PKi valószínűségi változókat felhasználva a definíciók a következők (az X változó
nevének jelenlétéhez és leírásának relevanciájához tartozó bináris valószínűségi változó
jelölése PNX, PKX, amelyek értékeit px jelöli):
COOC(X;Y) = P(PNX=1,PNY=1|(PNX=1)∨(PNY=1))
Becslésük a „szakirodalmi” adat alapján például COOC(Xi;Xj) ≈ ni,j/ ni+nj-ni,j ), ahol ni, nj és
ni,j az Xi és Xj változók nevei előfordulásának a számai. Hasonló szövegalapú relációkat
együttesen a továbbiakban mint „szöveges”, „annotációs” vagy „szakirodalmi” relációkra
hivatkozunk, az TXT(X;Y) jelöléssel. Feltételezéseink szerint a relációk kétváltozósak, azaz
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egy élsúly mátrixal reprezentálhatók. A gráf alapú vizualizálást az élsúly-élvastagság
összefüggés beállíthatóságával, illetve az élsúlyok megjelenítésére vonatkozó küszöbérték
beállításával segíti. További lehetőség több reláció együttes megjelenítése a feltételek
független beállításával. A relációtípusonkénti külön-külön feltételekkel történő vizualizáció
esetében az összehasonlítás túlnyomórészt a szakértő feladata. A relációk logikai és
numerikus, iteratív kombinálása egy jövőbeni célkitűzés.
A szakirodalom alapú a priori ismeretek felhasználása mellett a kísérlettervezésben számos
egyéb heterogén információforrás is rendelkezésre áll, amibe a korábbi adatok, és
adatelemzések is beleértendők. Ez utóbbiak kezelése felveti, hogy a kísérlettervezés ideálisan
egy integrált kísérlettervezést és adatelemzést jelent, azaz egy szekvenciális, adaptív
kísérlettervezést (lásd Szekvenciális kísérlettervezés és Fúzió alfejezeteket). Az egylépéses
kísérlettervezésre fókuszálva elsőként azt a tágabb kontextust illusztráljuk, amivel egy fúziós
kísérlettervezés szembesül. A heterogén információforrások információt szolgáltatnak gének
kromoszomális pozíciójáról, saját és más faj evolúcionisztikasan kapcsolódó „hasonló”
génjeiről, átírási faktoraikról, esetleges alternatív átírási módjukról, lehetséges mutációikról.
Adott kísérleti körülmények, adott sejttípus és mutáció esetén a gének átírási aktivitás
mintázatáról (relatív mRNS gyakoriságokról) a gén chipek szolgáltatnak információt. A
lehetséges gén produktumok, a fehérjék esetében az átírás utáni módosítás, funkció, struktúra,
interakciókra vonatkozó információk mellett, tesztelhetők és megkereshetők a bizonyos
önállósággal bíró egyszerűbb vagy bonyolultabb szekvencia részek. A megismert gén-fehérje
átírási kapcsolatok, annak szabályozási faktorai, az empirikusan megerősített fehérje-fehérje
interakciók, fehérjekomplexek, átírás utáni fehérje módositások, metabolikus, enzimatikus
reakciók alapján végül komplex hálózatokat reprezentáló tudásbázisok építhetők. Ezek a
tudásbázisok kapcsolódhatnak a terület általános logikai modelljét leíró ontológiákhoz, illetve
egy tudásbázis lefedhet több fajt is, ahol a tudásreprezentáció a fajok taxonómiai
elrendeződésének megfelelően hierarchikusan kódolja a gén-fehérje-metabolit hálózatokat,
azaz egy entitást vagy relációt mindig a lehető legáltalánosabb, az evolúciós fa lehető
legősibb csomópontjának szintjén reprezentál (az adatábázisok áttekintéséhez lásd [Bax02]).
Szekvencia adatbázisok: GenBank, EMBL, ExProt, SWISS-PROT/TrEMBL,
PIR,TRANSFAC
Fehérje motif adatbázisok: Blocks, InterPro, Pfam, PRINTS, SUPFAM, PROSITE
Fehérje struktúra adatbázisok: PDB, MMDB
Génaktivitás-mintázatok adatbázisai: GEO, YMGV
Molekuláris kölcsönhatások adatbázisai: BIND, DIP, BRENDA
Metabolikus hálózat adatbázisok: EcoCyc, MetaCyc, GeneNet
Mutációs adatbázisok: OMIM
Ontológiák, tezauruszok: Go, UMLS, MeSH, Galen
Publikációk:PubMed
A biológiai információk sokfélesége és mennyisége külön-külön is új kihívásokat jelentett
több tudományág számára. A nukleotid és fehérje szekvenciák visszakeresése a „hasonlóság”
és illesztés új statisztikai és algoritmikus módszereket igényelt. A szekvenciák átírás
szempontjából kitüntetett részeinek felismerése, az autonóm, moduláris elemeinek
(motívumainak) automatikus felismerése új módszerek sokaságát indukálta. Természetesen a
fehérjék térszerkezetének, interakcióiknak, komplexeiknek a megjósolása továbbra is
központi jelentőségű maradt. A nem struktúrált szövegek visszakeresése új szótárak,
tezauruszok és ontológiák létrehozását indukálta, amelyek mérete, komplexitása és sokasága
is kihívást jelentett. A természetes nyelvi, esetleg részben strukturált publikációk természetes
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nyelvi elemzése, statisztikai elemzése, (gén, fehérje, gyógyszer) nevek és entitás relációk
felismerése és automatikus kivonatolása egy új, komplex és gyakorlati alkalmazást jelent a
nyelvi elemzés számára. A tudásbázisok, a tudásmérnökség számára is egy precedens nélküli
kihívást jelentett és jelent az ilyen nagy tömegű és ilyen sokféle információ reprezentálása,
automatikus vagy kézi létrehozása, karbantartatása, validálása.
Az igazi kihívást azonban a sokféle információ együttes kezelése és elemzése jelenti, ahol
illusztrációként tekintsük azt az egyszerűsítést, amikor az a priori információkat páronkénti
relációkként formalizáljuk. Ekkor a következő entitás-entitás relációk fogalmazhatóak meg
1. Gén-gén többváltozós relációk
o génszekvenciák (evolúcionisztikus) hasonlósága, illeszthetősége
o közös átírási faktorok
o kromoszomális közelség, azonos génklaszterekben szereplés
o Különböző genomokbani való jelenlétből generált mintázatok (filogenetikai
mintázat) hasonlósága
o Korábbi kísérletekben mért génaktivitás mintázatok hasonlósága, vagy azok
klaszterezése alapján generált klaszterekben való együttes előfordulás
o Ismert közös átírási szabályozás
o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes előfordulás publikációkban
(lásd még külön is)
2. Fehérje-fehérje többváltozós relációk
o Fehérje szekvenciák hasonlósága, illeszthetősége
o Fehérje struktúrák térbeli hasonlósága, illeszthetősége
o Interakció, közös komplexumban való részvétel kísérleti megállapítása
o Genomok összehasonlításából származó összekapcsolódásra utaló reláció
(domain fusion)
o Ismert közös metabolikus hálózatban való részvétel
o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes előfordulás publikációkban
(lásd még külön is)
3. Gén-fehérje több-több változós relációk (v.ö. az egy gén-egy fehérje egyszerűsítéssel)
o Egy gén aktiváláshoz kapcsolódó egyéb gének és fehérjék
o Egy fehérje, fehérje komplexum kialakulásához releváns gének és fehérjék
o Szakirodalmi relációk, például gyakori együttes előfordulás publikációkban
(lásd még külön is)
4. Általános relációk, főként szakértői annotációkból, leírásokból, vagy a
szakirodalomból származó relációk
o entitások (gének, fehérjék, gyógyszerek, betegségek) nevének (és azok
szinonimjainak) együttes előfordulási gyakorisága publikációkban vagy az
ebből generált klaszterezés adta közös csoporttagság
o entitások kulcsszavas, strukturált vagy természetes nyelvi leírásának a
statisztikai hasonlósága vagy vagy az ebből generált klaszterezés adta közös
csoporttagság
o típusos entitások típusos relációinak, mint „szabályoz”, „kötödik”, „okoz”,
„hat” a kivonatolása a természetes nyelvi publikációkból
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Ezekben az esetekben az entitások hasonlósága egy skaláris mennyiséggel reprezentálható,
ami például gének szintjén az egyes információforrások esetében egy-egy hasonlósági
mátrixot jelent. A kísérlettervezés egy gyakori, megerősítési fázisban fontossá váló kérdése
ekkor a következő problémára vezet. Tegyük fel, hogy omikai vizsgálatokból egy génhalmaz
adott, mint szignifikánsan releváns hipotézis. Ekkor a megerősítésükre egy olyan kísérlet
tervezhető, amely már főként ezekere a génekre, és hozzájuk kapcsolódó génekre irányul.
Ennek a kiterjesztett génhalmaznak a megkeresése egy “google”-szerű megközelítésben is
elképzelhető, amelyben a kiindulási génhalmazunkat mint kérdés tesszük fel, és a hasonlósági
mércék alapján keresünk olyan más géneket, amelyek átlagos hasonlósága a kérdében
szereplő génekhez nagy. Természetesen génszint és gének helyett más szint is analog módon
használható, például variánsok, ennek megfelelően prioritizáló rendszerek mind a gén vagy
régió és mind a variáns prioritizálásban is használtak. A részleges GA kísérletek tervezésénél
az első kérdés a lefedni kívánt régió vagy gének meghatározása. Ez szaktudáson,
szakirodalmon és szövegbányászati eszközökön, útvonal adatbázisokon, tudásbázisokon, már
gyanús géneken, korábbi expressziós és protemikai adatokon alapulhat. A régió vagy gének
meghatározása után válik lehetővé az SNP-k meghatározása, amit a tervezett funkcionális
elemzés szempontjai (pl. kódolás, szabályozás) és a primertervezés is befolyásolnak. Ekkor az
a feladat, hogy egy adott orvosbiológiai fogalomhoz vagy a priori génhalmazhoz keressünk
releváns géneket felhasználva a szakirodalmat, korábbi adatokat, és meglévő tudásbázisokat,
mára már egy önálló problémakörré vált, ez az úgynevezett génprioritizálási feladat. A
génprioritizáló rendszerek egy sikeres csoportja a szakirodalomból épített útvonal
tudásbázisok és az adatokból épített korrelációs mátrixokból fúziós technikákkal javasol egy a
priori génhalmazhoz további releváns géneket. Jelentősebb génprioritizáló rendszereket az 5.
táblázat sorolja fel.
Tool
SUSPECT
ToppGene
PolySearch
Prioritizer
CAESAR
MimMiner
GeneSeek
er
PhenoPred
PGMapper

Endevour
G2D
TOM
SNPs3D
GenTrepid
GFSST
GeneWand
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erer
Hristovski et al.
Bitola
(2005)
CANDID
Hutz et al. (2008)
aGeneApar VanVooren et al.
t
(2007)
GenePredi
ctor
Yu et al. (2008)
5. táblázat
Jelentősebb génprioritizáló rendszerek

http://www.mf.uni-lj.si/bitola/
https://dsgweb.wustl.edu/hutz/candid.html
http://www.esat.kuleuven.be/ageneapart
http://www.hugenavigator.net/HuGENavigator/ge
neProspectorStartPage.do

Az SNP-prioritizáló rendszereket a 6. táblázat mutatja be.
Alkalmazás

Adatbázis

Döntéstá Keresé Pontoz
mogatás s
ás

Halmazk
iválasztá
s
Nincs
Nincs
Nincs
Nincs
Van
Nincs

Többréteg Tárgyterül
ű
et

Genomizer[8] Több
Nincs
Van
Van
Nem
SNP
QuickSNP[4] Egy
Nincs
Van
Nincs
Nem
SNP
GoldSurfer[6] Egy
Nincs
Van
Nincs
Nem
SNP
HAPLOT[15] Egy
Nincs
Van
Nincs
Nem
SNP
SNPHunter[3] Egy
Nincs
Van
Nincs
Nem
SNP
SNPSelector
Egy
Nincs
Van
Van
Nem
SNP
[9]
OSIRIS[16]
Több
Van
Van
Nincs
Nincs
Nem
Gén
SNPbrowser
Több
Nincs
Van
Nincs
Nincs
Nem
SNP
[16]
SNPs3D[11]
Több
Van
Van
Nincs
Nincs
Nem
Gén/SNP
SNPStats[18] Egy
Van
Nincs Nincs
Nincs
Nem
SNP
Jelen
Több
Van
Van
Van
Van
Igen
SNP
alkalmazás
− Adatbázis – az alkalmazás egy, vagy több orvosbiológiai adatbázisra támaszkodik
− Döntéstámogatás – az alkalmazás döntéstámogatást nyújt
− Keresés – az alkalmazás lehetőséget ad az elemek szűrésére, keresésére
− Pontozás - az alkalmazás használ pontozásos rendszert az elemek sorrendezéséhez, a
döntéstámogatáshoz
− Halmazkiválasztás - az alkalmazás alkalmaz halmazkiválasztási algoritmust
− Többrétegű - az alkalmazás többrétegű modellt alkalmaz
− Tárgyterület - az alkalmazás által kezelt elemek típusa
6. táblázat
SNP-prioritizáló rendszerek
A prioritizáló rendszerek szekvenciális felhasználása, azaz szekvenciális kísérlettevezésre
való felhasználása egy ígéretes lehetőség, amelyhez áttekintjük az adaptív kísérlettervezés
lényegi elemeit.
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4.2.4. Szekvenciális kísérlettervezés
A korábbi kísérletekből származó adatok elérése egyesíti a kísérlettervezést és adatelemzést,
mivel a megfigyelni vagy módosítani kívánt változó kiválasztása, a gyűjteni kívánt adat
mennyisége egyre inkább direkt módon függ korábbi adatoktól, az azokból levont konklúziók
és az a priori szaktudás mellett. A szekvenciális kísérlettervezés természetesen a
metaelemzések elméletére is támaszkodik, ami akorábbi kísérletekből származó adatok
újrafelhasználásának kérdésköre, magába foglalva az eltérő protokoll szerint gyűjtött
adatoknak az együttes felhasználásáának és a hiányzós megfigyelések kezelésének
problémáit. Az adaptív statisztikai kísélettervezés gyakran alkalmazott eljárás a klinikai
kísérletek során is, különös tekintettel a farmakológiára. A mintagyûjtés gazdasági, orvosi és
egyéb költségei miatt az adaptív kísérlettervezés hagyományosan a mintaméret adaptív
megválasztására fókuszál, a változók egy fix méretû halmazát, és adott statisztikai tesztet
feltételezve.
Az egyre népszerűbb , általánosabb keretet kínáló, és didaktikailag is egyszerűbb Bayesi
megközelítés a tudásgazdag orvosbiológiai területhez megfelelõ eszközt nyújt, amelyet a
hagyományos, kisváltozószámú szekvenciális kísérlettervezés (SSD) területén már
alkalmaztak. A genetikai célterületen, például a parciális szekvenciális asszociációs
kísérlettervezés során, ekkor megpróbáljuk az egymást követõ, egymásraépülõ kísérletek
során kapott adatokra alapozva a lépések közötti elemzéssel, illetve meta-analízis segítségével
kiválasztani azokat a változókat, amelyek relevánsak az adott betegségre nézve.

A szekvenciális kísérlettervezés fázisai
Ez illeszkedik a teljes (GWA) és részleges (PGA) genetikai asszociációs kutatások egymásra
épüléséhez is, amit az 17. ábra illusztrál.
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PGA
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384x48
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384x48
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s21
s21
Kísérlettervezés  módosított variánsok
Adatelemzés  megerősítés, cáfolás

Mi
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384x48

PGAS
s11

384x48

PGAS
s12

384x48

PGAS
s13

Kísérlettervezés  SNP-k, haplotípusok
Adatelemzés  jelölt régiók és gének
GWAS A
…
.

GWAS Z
SNP
s

17. ábra.
A teljes (GWA) és részleges (PGA) genetikai asszociációs kutatások egymásra épülése.
Az adaptív kísérlettervezés kérdése még inkább felvetődik, ha a genotipizáló készülék
átbocsátóképessége limitált, azaz ha olyan elemzésekben is használják, ahol a változó és
mintaszám a készülék többszöri felhasználásával biztosítható. Ekkor a mérésekkel
párhuzamosan zajló elemzéssel válik lehetségessé az adaptív kísérlettervezés.
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18. ábra
A változószám csökkentés az adaptív kísérlettervezésben.
A változószám csökkentésére több elméleti keret is lehetséges. Egy flexibilis elméleti keretet
a Bayesi döntéselmélet szolgáltat, amit a 19. ábra illusztrál.

19. ábra
A kísérlettervezés bayesi döntéselméleti kerete.
A bayesi döntéselméleti keretben a kísérlettervezés tipikusan a gyűjtött változók
halmazának és a minták számának a megválasztását jelenti. Ezt az adatgyűjtés után adott
hipotézisek, vagy akár felfedezések megkonstruálását jelenti különböző valószínűséggel és
hasznossággal, amelyekből az adott kísérlet várható hasznossága kiszámítható. Az egyes
kísérlettevezéshez kiszámított várható hasznosságok alapján kvantitatív módon lehet dönteni
az optimális kísérlettervezésről. Korábbi munkákban már voltak javaslatok Bayesi eljárások
felhasználására gén szabályozási hálózatok felderítéséhez microarray kísérletek
alkalmazásával. Ezek már mind a változók, mind a minták dimenziójában bemutatnak
beavatkozásos, illetve megfigyeléses módszert is. Az eljárás lokális oksági kapcsolatok
feltérképezésére mutatott példát.
További lehetőségként annak az elméleti megfontolása is felvetődik, hogy vegyük figyelembe
a minták szekvenciális érkezését, amelyek adott gyakorisággal, költséggel, és hasznossággal
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érkeznek, amelyek kontextuális és megfigyelendő változóinak van egy-egy adott költsége.
Ekkor a mintákról való döntési probléma az aktív tanulási keretben fogalmazható meg.
4.3. Adatelemzés
A monogénes, főként családfa elemzésekre támaszkodó korszakot az 1990-es évektől egyre
inkább felváltotta a a gyakori betegségek-gyakori variánsok hipotézis és az asszociációs
vizsgálatok. Ezek teljesfokú megvalósítói a teljes genomszélességű asszociációs elemzések,
amelyek akár SNP, CNV, vagy akár epigenetikai szinteken is lehetségesek. A reméltnél
kevesebb eredmény miatt került megfogalmazásra a hiányzó örökletesség problémája, amely
a korábban már említett részletes fenotípus igény mellett a teljes genomszélességű
asszociációs vizsgálatok másik elemét is górcső alá veszi, és a gyakori betegségek-gyakori
variánsok hipotézis helyett a ritka genetikai variánsokat helyezi előtérbe [cell]. Az
összekapcsolni kívánt két szint mellett az összekapcsolásra szolgáló statisztikai modelleket és
módszereket is komoly kritika érte. B.Maher az alábbi pontokban összegezte a „hiányzó
örökletesség” jelensége mögött lehetséges főbb magyarázatokat.
– „Right under everyone’s noses”: ritka variánsok szerepe,
– „Out of sight”: nagy számú, gyenge hatás szerepe,
– „In the architecture”: strukturális, rendszerszrintű jelenségek szerepe,
– „In underground networks”: episztatikus interakciók szerepe,
– „The great beyond”: epigenetika szerepe,
– „Lost in diagnosis”: részletesebb fenotípus szerepe.
Ez egyrészt további biológiai szintek fontosságára, azaz azok méréseire hívta fel a figyelmet,
mint ritka variánsok és epigenetikai módosulások szintjeire, másrészt a már tárgyalt
részletesebb fenotípusos leírásra (lásd 20. ábra).

20. ábra.
Asszociációk és oksági kapcsolatok vizsgálata hierarchikus prediktor és kimeneti változók
esetén.

Továbbá azonban olyan statisztikai, modellezési technikák szükségességére, amelyek a
gyenge hatáserősségeket, a többváltozós relációkat, a statisztikai és biológiai interakciókat, a
környezet és életstílus módosító hatásait, nagyszámú zavaró tényezőt is képesek kezelni, és
oksági kapcsolatok felderítését és hatáserősségek megbecslését is lehetővé teszik. Ezek a
kérdések matematikai szempontból sok tekintetben összekapcsolódnak és a komplex
modellek stasztikai használatának kérdéskörében egységesen tárgyalhatók. Az 1980-as
évektől kialakuló „gráfos valószínűségi modellek” („probabilistic graphical models”) kutatása
egy új szakterületet hozott létre, amely a statisztikai modellek felhasználásában,
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kommunikálásában is új lehetőségeket nyitott. A gráfos valószínűségi modellek osztályától
elméletileg független az alkalmazására szolgáló statisztikai keretrendszer megválasztása.
Azonban ezen modellosztály használatához szükséges statisztikai minták nagy mennyisége és
a nagy számítási komplexitás a bayes statisztikai keretrendszert helyezte előtérbe, amit a
számítástechnikai hardver fejlődése is támogatott.
A genetikai vizsgálatokban az oksági kapcsolatok felismerésének nehezítő körülményeit
illusztrálja a 21. ábra. Zavaró tényező van jelen, akkor ha a genotípus és a fenotípus is
asszociált egy alpopulációs markerrel (etnikum), helyszínnel (éghajlat, környezet), életkorral
(bevándorlás), akkor az egy nem oki statisztikai asszociációt hoz létre a kérdéses genotípus és
fenotípus között. További nehézséget jelent a nem-funkcionális, kapcsolt genetikai variánsok
jelenléte.

21. ábra.
Oksági kapcsolatok felismerésének nehezítő körülményei: zavaró tényezők és nemfunkcionális, kapcsolt variánsok.
Az oksági kapcsolatok megállapításához szükséges követelményeknek egy gyakran
hivatkozott listája az alábbi (XY viszonylatában):
• Valószínűségi (statisztikai) asszociáció.
• Időbeli asszimmetria.
• Dózis-hatás (beavatkozási) reláció
o szükségesség: X megszüntetésének, csökkentésének hatása,
o elégségesség: X fennálllásának, növelésének hatása.
• Kontrafaktuális (be nem bekövetkezett/nem fennálló tényállásokon alapuló) reláció
o szükségesség: Ha X nem lett volna, Y sem,
o elégségesség: Ha X lett volna, Y is.
• Korlátos környezeti függés: az elkerülhetetlen környezeti feltételek elég gyakoriak,
hogy a reláció releváns legyen.
• Elfogadható mechanisztikus magyarázat létezése, amely a zavaró tényezők hatását
eliminálja.
A fenti követelményeknek eleget tevő relációk elvártan egy autonóm, mechanizmust
azonosítanak be, amely a környezeti feltételek mellett stabil, hordozható, és felhasználható
több szinten is következtetésekre:
• megfigyeléseken,
• beavatkozásokon,
• be nem bekövetkezett/nem fennálló tényállásokon eseményeken
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alapúló következtetések elvégzésére. Ezek a következtetések a gyógyszerkutatás,
kísérlettervezés, megelőzés, diagnózis, terápiaválasztás esetén is megjelennek, illetve a
monitorozás, kiértékelés fázisában is, továbbá akár olyan akár olyan újszerű kérdésekben,
amikor egy korábbi beteganyagon szeretnénk egy valódítól eltérő terápia hatásosságát
megbecsülni

A következő alfejezetben részletesen tárgyaljuk a gráfos valószínűségi modellosztályt, ami a
fenti oksági következtetéseket is támogatja. Az általános adatelemzési alfejezet zárásaként a
bayes statisztikai keretrendszer főbb jellemzőit foglaljuk még össze.
A bayesi megközelítés alapját és értelmezésének egyszerűségét a bayes szabály biztosítja,
amely a feltételes valószínűségek definiciójából
p (Y , X )
p (Y , X )
p( X | Y ) =
p (Y | X ) =
p (Y )
p( X )

egy egyből következő állítás
p (Y | X ) p ( X )
p( X | Y ) =
∝ p (Y | X ) p ( X ) .
p (Y )
Formálisan egy inverziót tesz lehetővé, ami az a posteriori valószínűség (poszterior) p(X|Y)
mennyiség a prior valószínűségből (priorból) való származtatását teszi lehetővé (a konstans
erejéig egyenlő ∝ jel felhasználásával ez még egyszerűbben jelezhető). Diagnosztikai
felhasználásaa szakértői tudásként gyakran elérhető p(Következmény|Ok) okozati iránnyal
megegyező feltételes valószínűségek „átfordítása” diagnosztikai irányba:
p (Ok | Következmé ny ) ∝ p ( Következmé ny | Ok ) × p (Ok ) .

Gyakori statisztikai megfogalmazása pedig a következő
p ( Model | Data ) ∝ p ( Data | Model ) p ( Model ) ,
amely direkt valószínűségi állítást (a poszteriort) eredményez egy modellre az adatok
tükrében, amely a prior és a „likelihood” p(Data|Modell) faktorok egyensúlyából származik.
A modellekre vonatkozó direkt valószínűségi állítások eltérnek a hipotézistesztelésbeli
megismétlésekre vonatkozó cáfolati valószínűségi értékétől (p-értéktől). A modellekre
vonatkozó a posteriori értékek követik a bayesi megközelítésnél használt szubjektív
értelmezését a valószínűségnek, amely természetesen nem érinti a valószínűségszámítás
axiómáit. A szubjektív értelmezés szerint a valószínűségek egy koherens preferencia relációt
reprezentálnak események bekövetkeztére vonatkozós elvárásokkal kapcsolatban, azaz egy
adott probléma kapcsán a valószínűségi értékek szubjektívek, információfüggők, ugyanannak
a ténynek a valószínűsége más és más különböző rendszerekben. Ez az értelmezés eltér a
mérnöki gyakorlatban inkább elterjedt objektív vagy frekventista értelmezésektő, amelyek
szerint bizonyos jelenségeknél egy rögzített eloszlás jelenléte inherens tulajdonság („fizikai”
következmény), illetve, hogy tapasztalati törvény, hogy bizonyos jelenségek sorozatos
megfigyelésénél a sorozatok adott konvergencia tulajdonságokat mutatnak (például a
gyakoriság mint határérték létezik és ez a határérték minden effektíve kiválasztható
részsorozatra ugyanannyi). Azonban bármelyik értelmezésnél a valószínűségszámításnak
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ugyanaz a formális rendszere adódik. Továbbá a valószínűségek szubjektív értelmezésénel
sem helytálló az a kijelentés, hogy ekkor ezek önkényesen, a „valóságtól” függetlenül
választhatók meg. Egyrészt az a priori valószínűségek is valóságos tapasztalatokon nyugvó
preferencia relációhoz tartoznak, másrészt mint azt a Bayes szabály kapcsán láttuk, az a priori
értékeket a megfigyelések úgy módosíthatják, hogy a megfigyelések súlya egyre növekszik és
meghatározóvá válik.
A bayesi megközelítés leegyszerűsítve a következőket javasolja.
1. Az a priori tudás alapján konstruáljunk egy Q(Θ
Θ) a priori eloszlást, ahol a θ
paraméterhez/címkéhez tartozó modellek elképzelhetőnek tartott valószínűségi
eloszlását definiálják a lehetséges kimeneteleknek (likelihood modellek). A felhasznált
modellek alkothatnak hierarchiát vagy tartozhatnak különböző modelcsaládokba is.
2. Az x1,..,xm megfigyelések a Bayes szabály alapján meghatázorrák a Q(Θ
Θ|x1,..,xm) a
posteriori eloszlást.
Q(θ
θ|x1,..,xm) ∝ Q(θ
θ)L(x1,..,xm; θ), ahol a megfigyeléseken alapuló L(x1,..,xm; θ)
likelihood
L(x1,..,xm; θ) =def p(x1,..,xm|θ
θ), amely függetlenség feltételezése esetén Πi=1..m
p(xi |θ
θ).
A következtetés során a feladat, hogy megbecsüljük egy adott esemény, vagy egy modell
feltételes valószínűségét az alapismereteink és a megfigyelési adatok szerint. Az első esetben
prediktív, a másodikban parametrikus becslésről (a posteriori eloszlás számításáról)
beszélünk. Mindkét esetben a Bayes-tételből indulunk ki, amelynek segítségével események
feltételes valószínűségét számíthatjuk (a továbbiakban D az adatokat, G egy struktúrát, θ
pedig egy paraméterezést jelöl):
(1)

P(G,θ | D) =

P( D | G,θ ) P(G,θ )
P( D )

Az a posteriori eloszlást (röviden posteriort) az előzőleg említett modelltér egy struktúrájának
paraméterezésére, vagy magára a struktúrák terére is kiszámíthatjuk. A paraméterek esetén a
képlet formailag megegyezik (1)-gyel, a struktúrákra vonatkozó pedig a paraméterek
kiintegrálása után adódik:
(2)

P (G | D ) =

∫ P( D | G,θ ) P(G ,θ )dθ
P( D )

Predikció esetén még egy lépést teszünk: a keresett valószínűséget kiszámítjuk minden létező
modellre, és ezeknek a modellek a posteriori valószínűségével súlyozott átlagát vesszük:
(3)

p( x | D) = ∑ p(Gk | D) ∫ p( x | θ k ) p(θ k | Gk , D )dθ k
k

A fenti posteriorok gyakran nem mintavételezhetők, ezért Monte Carlo módszereket kell
alkalmaznunk, például a fontossági mintavételezést vagy a Markov-lánc Monte Carlo
(MCMC) módszerek egyikét (Gilks1995). A posterior vizsgálata helyett a feladat gyakran egy
vagy több f = E p ( x|D ) [ f ( x)] alakú várható érték becslésére egyszerűsödik. Ez megtehető a
következő lépésekkel, melyek helyességét az MCMC módszereknél igazolt nagy számok
törvénye (2. pont) és centrális határeloszlás tétel (3. pont) biztosítja [Gilks1995]:
1. a {xi }iN=1 minta vételezése
2. f becslése az fˆ = N1 ∑iN=1 f ( xi ) képlet alapján
3. konfidenciabecslés az f − fˆ eltérésre
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A Monte Carlo mintavételezés mellett még gyakori a meghatározott számú, legnagyobb a
posteriori valószínűségű modellstruktúra alapján történő kiszámítás, amely legegyszerűbb
esetben egyetlen, az ún. MAP (maximum a posteriori) modell használatát jelenti.
A következő listában röviden összefoglaljuk a fentebb ismertetett bayesi módszertannak a
klasszikus statisztikával szembeni előnyeit (Roberts2001):
• A paraméterek bizonytalanságát a felettük definiált eloszlással jellemezzük, így
minden statisztikai következtetés egy direkt valószínűségi állítás, ami az automatizált
többlépéses tanulási rendszereknél és tudásbázisok generálásánál igen előnyös.
• A paraméterbecslés egy inverziós feladatként fogható fel, hisz itt kizárólag az adatból
következtetünk arra a paraméterre, amely annak generálását meghatározta. A Bayestétel pontosan ezt az inverziót formalizálja, így a következtetést a hipotetikus
viselkedés figyelmen kívül hagyásával végzi, szemben a klasszikus statisztika egyes
módszereivel.
• Az a priori eloszlások (röviden priorok) használata alkalmas az előismeretek
összegzésére vagy akár a teljes ismerethiány kifejezésére is.
• A priorok – mivel leggyakrabban korábbi megfigyeléseken vagy vizsgálatokon
alapulnak – az ismeretszerzési folyamat egyes fázisainak tekinthetők, hisz új
tudásunkat (az a posteriori eloszlást) ez alapján szerezzük.
• A bayesi következtetés a Bayes-tétel segítségével egyenrangú módon, normatívan
kombinálja az előismeretekben és az adatokban rejlő információkat. Így a Bayes-tétel
használata az adatok és az előismeretek egyfajta súlyozását valósítja meg: az adatok
mennyiségének növekedtével azok befolyása is nő az a posteriori eloszlásra.
• Az a posteriori eloszlás használata pontbecslés helyett a predikció során nem csak a
legvalószínűbb konfiguráció alapján számol, hanem figyelembe veszi a kevésbé
valószínű eseteket is, ami a modell komplexitásához képest kis mennyiségű
megfigyelés esetén fontos.
A főbb különbségeket a hipotézistesztelés és bayesi megközelítés között a 7. táblázat
tartalmazza.
Hipotézistesztelés („frekventista”)

Bayesi

-

A priori valószínűségek

Null hipotézis

-

Indirekt: cáfolati bizonyítás

Direkt állítás

Modell kiválasztás

Modell átlagolás

p-érték

-!

-!

A posteriori valószínűségek

Konfidencia intervallum

„Credible” régió

Szignifikancia szint

Költségmátrix.

Korrigálás többszörös hipotézistesztelésre

Hipotézistér együttes figyelembevétele

7. táblázat
Főbb különbségek a hipotézistesztelés és a bayesi megközelítés között
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4.4. Gráfos valószínűségi modellek és oksági modellek
A hiányzó örökletesség problémájánál előlegeztük meg, hogy a gráfos valószínűségi modellek
több javasolt irányt is lefednek, például a többszörös hipotézistesztelés kezelését, interakciók
kezelését, a zavaró tényezők kezelését, és oksági kapcsolatok felderítését. Alapvető és
viszonylagosan új sajátossága ennek a modellosztálynak a tárgyterületi jellege, azaz a
prediktorok és kimeneteli változók együttes, sőt uniform kezelése. Ez eltér a feltételes
modellektől, mint például a regressziós modellektől, beleértve az általánosított és logisztikus
regressziót is, neurális hálózatokat, kernel gépeket, illetve bizonyos értelemben a klaszterezési
módszereket is.
A továbbiakban feltételezzük, hogy a döntési helyzethez tartozó változók diszkrétek, létezik
elfogadott a priori diszkretizálás vagy a diszkretizálás statisztikai megfontolások szerint
történik, így adottak az xi elemi események, a változók értékeinek együttes konfigurációi
xi={xi1,..,xin}. Jelölje az elemi események számát N. Így a cél az X={X1,..,Xn}diszkrét
valószínűségi változók P(X) eloszlásának, azaz pontosabban a P(X|θ
θ) parametrikus
eloszlásoknak és egy kapcsolódó Q(Θ
Θ) a priori eloszlásnak a kezelése. Feltesszük, hogy
létezik egy Xj változó, továbbiakban Y-nal jelöljük, ami a döntési helyzet szempontjából egy
„kimeneteli” váltózónak tekinthető (később több kimeneteli változót is megengedünk).
Az X={X1,..,Xn}diszkrét valószínűségi változók ismeretében egy kézenfekvő lehetőségnek
tűnhet, ha az X együttes valószínűségi változót egyetlen változónak tekintjük és eloszlását a
Dirichlet eloszlás felhasználásával definiáljuk.
2.1 Definíció. Dirichlet eloszlás. Egy folytonos Θ =[Θ1,.., Θk] valószínűségi vektor változó kdimenziós, α=[α1,.., αk+1] paraméterű Dik(Θ
Θ|α
α) Dirichlet eloszlást követ (αi>0, i=1,..,k+1), ha
0<θi<1 és θ1+..+θk<1, továbbá sűrűségfüggvénye
Dik(θ
θ|α
α) ∝ θα1-1... θαk-1(1-Σi=1..kθi) αk+1-1.
A Dirichlet eloszlásban szereplő Θi várható értéke E[Θi]=αi/(α1,.., αk+1). Ez beleilleszkedik
abba az elterjedt értelmezésbe, hogy Z diszkrét, k értékű valószínűségi változó eloszlása
definiálható θ-val, P(Z=i)= θi megfeleltetéssel és Dik(Θ
Θ|α
α) feltételezésével, ahol az αi
paraméterek felfoghatók a „i” érték „számlálójának”, abszolút gyakoriságának. Mivel ekkor a
θi valószínűségi változók, mint paraméterek a P(Z=i) valószínűségeket definiálják, az θ
eloszlását definiáló αi paramétereket hiperparamétereknek nevezzük.
Visszatérve a példánkra, ekkor az x elemi események eloszlása is ennek megfelelően
definiálható egy P(X=i)= θi megfeleltetéssel és az αi paraméterek megadásával i=1.. N
esetén, továbbá a DiN(θ
θ|α
α) eloszlás feltételezésével (ekkor αi hiperparaméter az adott elemi
esemény korábbi előfordulásainak száma). Ezzel P(X|θ
θ) parametrikus eloszlást és a
kapcsolódó Q(Θ
Θ) eloszlást elméletileg definiálhattuk. A gyakorlatban azonban az elemi
események nagy száma, amely a változók számában exponenciális, két okból is problémát
jelent:
1. A szakértők nem ismerik az elemi konfigurációk valószínűségét. Gondoljuk meg egy
orvosi döntési helyzet esetén egy konfigurációban az összes döntési helyzetben
releváns betegség és tünet szerepel. A nagy számú konfigurációk valószínűségét
automatikusan becsülni is nehéz, mivel igen sok esetre/mintára lenne szükség.
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2. Az érvelés számítási komplexitása. Az elemi konfigurációk száma az értékészletük (ri)
szorzata, így a változók számában exponenciális. A legegyszerűbb kérdés is, például
"mennyi P(Xj=x)", az összes kompatibilis elemi konfiguráció összegzését jelenti.
A módszer naív felhasználása tehát nem lehetséges, keressünk ezért olyan tulajdonságokat,
amik kezelhetővé teszik a feladatot. Vizsgáljuk meg a következő alaphelyzetet.
4.4.1. A naív Bayes model
Tételezzük fel, hogy a változók halmaza tartalmaz egy hipotézis (Y) változót és
megfigyeléseket (X1,..Xn). Elterjedt más elnevezések az ok, modell, diagnózis, illetve okozat,
bizonyíték, megfigyelés, tünet, szimptóma. A megfigyelések csoportot tekinthetjük különböző
típusú megfigyeléseknek (például tüneteknek egy orvosi problémában) vagy azonos típusú, de
eltérő idejű megfigyelések szekvenciáinak.
Ideiglenesen feltesszük, hogy célunk a P(Y, X1,..Xn) eloszlás modellezése, azaz a bayesi
paradigmától eltérve egyetlen valószínűségi modellt szeretnénk konstruálni. Feltételezzük
továbbá a P(Y, X1,..Xn) eloszlásról, hogy az Xi megfigyelések teljesen függetlenek ha ismert
az Y hipotézis, azaz
P(Xj| Xi1,..,Xim,Y)=P(Xj|Y) bármely Xi1,..,Xim részhalmazra.
Ha ekkor a P(X1|Y),...,P(Xn|Y) feltételes eloszlások, lokális valószínűségi függések ismertek,
akkor a hipotézis eloszlását adott Xi1,..,Xim megfigyelések esetén a következőképpen adódik.
A Bayes szabály alkalmazásával
P(Y| Xi1,..,Xim) = P(Xi1,..,Xim |Y) P(Y) / P(Xi1,..,Xim ).
Mivel a feltételezett függetlenség alapján fenáll, hogy
P(Xi1,..,Xim |Y) = P(Xi1 |Y)... P(Xim |Y).
A hipotézis feltételes eloszlása az Xi1,..,Xim megfigyelések feltételekkel a következőképpen
egyszerűsíthető
P(Y| Xi1,..,Xim) = P(Xi1 |Y)... P(Xim |Y) P(Y) / P(Xi1,..,Xim ).
Ez tovább alakítható, ha figyelembe vesszük, hogy a hipotézisek kölcsönösen kizáróak és
teljesek, azaz
P(Xi1,..,Xim) = Σy∈Range(Y) P(Xi1,..,Xim |y) P(y)
Végül mivel egy adott x i1,..,xim megfigyelés esetén P(x i1,..,xim) csupán egy normalizációs
konstans, írhatjuk, hogy
P(Y| Xi1,..,Xim) ∝ P(Xi1 |Y)... P(Xim |Y) P(Y)
azaz egy hipotézis valószínűsége az a priori valószínűségének és a szimptómák feltéles
valószínűségének a szorzata. Ez az eredmény azt mutatja, hogy ha feltétevésünk a döntesi
helyzetre, szakterületre vonatkozó feltételes függetlenségekről helyes és ismerjük a P(Xi|Y)
eloszlásokat, illetve a P(Y) a priori eloszlást, akkor a modell mérete és a számítás a változók
számában nem exponenciális, hanem lineáris. Az algebrai eredmény egy intuitív vizuális
kifejezését a 22. ábra mutatja.
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Tumor

Struktúra

Eresedés

Életkor

Szérumteszt

22. ábra
Egy “Naív” bayes háló
Az ábra intuitíve jelzi, hogy egyedül a hipotézis változó befolyásolja direkt módon a
megfigyelhető szimptómákat, azok között direkt interakció nem lehetséges, továbbá hogy a
nyílak által jelzett függéseket kell valószínűségek megadásával definiálni. Mint látni fogjuk
ennek az értelmezésnek a formalizálása és általánosítása eredményezi majd a valószínűségi
hálózatok elméletet.
4.4.2. Függetlenségek reprezentálása és felhasználása
Az előző speciális példa jól demonstrálja a függetlenségek központi szerepét egy
valószínűségi, bayesi modell dekomponálásában. A dekomponálás pedig a modellépítés,
statisztikai adaptáció és a következtetés hatékonyságát is meghatározzák, ami a gyakorlatban
sokszor a megvalósíthatóságot jelenti. A dekomponálás nyújtotta előnyőkről az általános
esetekben sem kell lemondani. Tegyük fel, hogy megkonstruáltunk egy P(X1,..Xn)
valószínűségi modellt és továbbra is eltekintünk a a bayesi paradigmához tartozó „több
modell-a priori eloszlás” elvtől. Válasszunk egy önkényes sorrendezést a valószínűségi
változók számára és tekintsük a következő, minden esetben lehetséges dekompozíciót:
P(X1,..,Xn) = P(X1| X2..,Xn)P(X2| X3..,Xn)...P(Xn)=Πi=1..n P(Xi| Xi+1..,Xn)
Valós modelleknél a feltételes függetlenségek általában gyakoriak, így a P(Xi| Xi+1..,Xn)
feltételes valószínűségek P(Xi|Xi1,..,Xim)-re cserélhetők, ahol {Xi1,..,Xim}⊆Pa(Xi)=def{
Xi+1..,Xn }. Mivel a Pa(Xi),i=1..n „szülői” halmazok mérete gyakran egy adott korlát alatt
marad, ez a dekomponálás a gyakorlatban igen hasznosnak bizonyulhat. Például, ha egy adott
sorrendezésnél #( Pa(Xi)) <k,i=1..n, azaz a változók csak maximum k számú másiktól
függnek, akkor az eloszlás reprezentálása, a táblák mérete, nagyságrendekkel kisebb lehet.
Bináris változók esetén ez 2n, illetve n*2k nagyságrendű model méretet jelent, ez n=20 és k=5
esetén 1 Gigabyte nagyságrendet, illetve 1 Kilobyte nagyságrendet jelent. Ez a feltételes
függetlenségeken alapuló dekompozíció hatékonyabb számítást, például marginalizációt is
lehetővé tesz.
A feltételes függetlenségek hatékony felhasználása azonban csak akkor lehetséges, ha
hatékonyan reprezentáljuk és kezeljük őket, hiszen hiába adottak implicite a definiált
eloszlással, a definíción alapuló ellenőrzés nem praktikus. Explicit reprezentációjuk és
modellezésük szükséges. Vezessük be ezért a következő jelölést:
2.2 Definíció. Feltételes függetlenség. I(V,Z,W) jelölje azt, hogy Z-t ismerve V és W
független, ahol V,Y,W⊆
⊆ X.
2.3 Definíció. Függőségi modellnek nevezzük ilyen állítások együttesét: M = {I1,...,IL}.
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Érdekes, hogy „függetlenség” nemcsak a valószínűségszámítás szerinti értelmezéssel, hanem
például adatbázisok esetén is megfogalmazható: I(V,Z,W): Z-t ismerve V nem jelent
korlátozást W értékeire.
A bevezetett jelöléssel a feltételes függetlenségeket, mint logikai állításokat kezelhetjük.
Ennek bevezetése és hasznosságának felismerése – a dekompozícióban és vizualizációban
játszott központi szerepének a felismerése - a valószínűségszámítás szempontjából, döntő
fontosságú lépés volt, ami lehetővé tette a bizonytalanság hatékony kezelését, valószínűségi
alapú szakértői és döntéstámogató rendszerek széles körű alkalmazhatóságát. A célul kitűzütt
valószínűségi modell hatékony megkonstruálásához ezért egy M függőségi modellt
konstruálnunk meg, ami majd remélhetőleg olyan dekomponálást definiál, ami lehetővé teszi
a modell hatékony felparaméterezését, kvantifikációt. A feltételes függetlenségek logikai
modelljének további előnye hogy logikailag is lehet rajta érvelni, azaz definiálható egy
érvényes és hatékony következtetési módszer. Egy másik előny, hogy a feltételes
függetlenségek önálló kezelését az emberi szakértőhöz való igazodás is indokolja. Egyrészt az
emberi szakértő ezt a kvalitatív struktúrát akkor is ismeri és használja, hogyha a kvantitatív
függésekre nicsenek becslései. Ez általában azt is jelenti, hogy egy szakértő által adott
kvalitatív struktúra megbízhatóbb, mint az általa adott valószínűségek.
Az M függőségi modellre természetesen kényszereket jelent, ha egy adott döntési helyzethez
tartozó P valószínűségi eloszlás modellezésére hozták létre. Azaz az I állítások rendszere nem
tetszőleges, például
I(V,Z,W)∈M⇔ I(W,Z,V)∈M.
Az, hogy M egy eloszlásra vonatkozik, olyan szigorú megszorításokat jelent, hogy M igen sok
esetben "vizuálisan", gráfokkal is reprezentálható. Az összefüggések és függetlenségek gráffal
történő reprezentálhatóságának formális bizonyítása egy igen régi elvárást erősít meg az
emberi gondolkodás természetével kapcsolatban. Az asszociációkon, "gráf-struktúrákban
terjedő aktivációkon" alapuló pszichológiai modellek elfogadottak és így alátámasztják azt az
elvárást, hogy az emberi szakértők könnyen tudnak ehhez a formalizmushoz illeszkedni.
Továbbá érv a gráfok alkalmazása mellett, hogy vizuálisak. Bemutatjuk továbbá, hogy a
gráfok a függetlenségek reprezentálása mellett , hogyan használhatók fel a valószínűségi
eloszlás kvantitatív leírásához mind a nem bayesi és bayesi paradigmában (egyetlen θ
felparaméterezés, illetve a Q(Θ
Θ)a priori eloszlás definiálásához). A valószínűségi
eloszlásoknak, függési modelleknek, az eloszlások dekomponálhatóságának, illetve a függési
modellek gráfokkal történő reprezentálásának kölcsönös összefüggését a 23. ábra mutatja.
Együttes eloszlás

P(X)

Dekomponálás
P(U) =Π f(Ui)

Irányított körmentes gráf (DAG)
d-elválasztás ID<V|Z|W>

Függőségi model
M= {IP<V|Z|W>,….}

23. ábra
Eloszlások, gráfok, dekomponálások és függési modellek kapcsolata.
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4.4.3. Markov hálók
Adott függőségi modell M={I1,...,IL} reprezentálására egy G=(P,E) irányítatlan gráfot
használunk, ahol P a (csomó)pontok halmaza és E P-be tartozó pontpárok, élek halmaza.
Foglaljuk össze a definíciókat.
2.3 Definíció. Jelölje <V|Z|W>G, ha minden V és W közötti úton létezik egy csomópont ami
eleme Z-nek. Ezzel a feltételes függetlenséget próbáljuk majd reprezentálni és megfelel annak
az intuíciónak, hogy például a tünetek függetlenné válnak, ha közös okuk egy betegség
ismert.
2.4 Definíció. G-t M-hez tartozó függetlenségi-diagrammnak (I-diagrammnak) nevezzük, ha
<V|Z|W>G⇒I(V,Z,W). Ekkor a gráfban megállapítható függetlenség biztosan fenáll, de nem
biztos, hogy reprezentálva van. Ez azt jelenti, hogy nem minden függetlenség van
reprezentálva. Egy teljes gráf természetesen I-diagramm, mivel nem mond ki függetlenséget.
2.4 Definíció. G-t M-hez tartozó perfekt-diagrammnak nevezzük, ha tökéletesen reprezentálja
tudásunkat a függetlenségekről, azaz <V|Z|W>G⇔I(V,Z,W). Eloszlásokra vonatkozó Meknél ilyen nem mindig lehetséges. Gondoljunk arra, hogy egy P eloszlásnál lehetséges, hogy
I(V,Z,W) és ¬I(V,Z',Y)}, ahol Z⊂
⊂Z’, azaz további információk addig feltételesen független
változókat függővé tesznek. Például, ha két érmével függetlenül dobunk és XOR-olt
eredményüket tekintjük egy harmadik valószínűségi váltózónak. Ekkor ha az eredményről
nem tudunk semmit, a két változó feltételesen független. Ha azonban a harmadik változó
ismert, akkor egy dobás függvénye a másik dobásnak. Azonban formalizálható, hogy milyen
megkötéseknek eleget tevő M-hez létezik tökéletes reprezentáció.
2.5 Definíció. G-t M-hez tartozó Markov-hálónak nevezzük, ha I-diagramm és bármely
élének törlésére már nem lenne az.
2.6 Definíció. G egy p∈P csomópontjához tartozó B(p) Markov-határnak nevezzük azt a
minimális elemszámú B⊆X, v∉B részhalmazt, ha I(p,B,V-B-p), azaz ha B mintegy
„elválasztja” p-t a hálózat többi részétől.
Ezekután egy tétel formájában is kimondható hogyan konstruáljuk meg egy szigoróan pozitív
P eloszlás Markov-hálóját[Pearl]:
2.1 Propozíció. Ha G(P,E) esetén {pi, pj}∈E⇔pj∈B(pi), ahol B(p) egy szigoróan pozitív P
eloszlás által definiált, akkor G a P eloszlás által definiált M függési modellhez tartozó
Markov-háló.
Egy adott P eloszláshoz tartozó gráfreprezentációhoz a következő tétel alapján lehet
hozzárendelni az eloszlás kvantitatív jellemzőit, a valószínűségeket (a bayesi kiterjesztést a
következő, jobban elterjedt gráf reprezentáció kapcsán ismertetjük majd).
2.2 Propozíció. P valószínűségi eloszlás dekomponálható G gráf alapján, ha G I-diagrammja
P-nek és G "háromszögesített", azaz minden négynél hosszabb köre tartalmaz egy nem
szomszédos csomópontot összekötő élt. Ebben az esetben P eloszlás előáll G gráf klikkjeihez
tartozó eloszlások szorzataként osztva a klikkek metszeteihez tartozó eloszlásokkal (Klikknek
nevezzük egy gráf csomópontjainak egy részhalmazát, ami teljesen összekötött és maximális).
Az, hogy a gráf részenként reprezentálja a teljes P eloszlást két szempont miatt lényeges:
• a szakértőtől és adatokból a részeit elég megbecsülni,
• hatékony számítást tesz lehetővé, hiszen P-vel kapcsolatos számítások is
dekomponálódnak a klikkekre, így a számítás, például marginalizáció, csak a
klikkméretekben lehet exponenciális.
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4.4.4. Bayes hálók: reprezentáció
A valószínűségi megközelítésben bizonytalan tudásunkat sztochasztikus változók együttes
eloszlásával reprezentáljuk. A szisztematikus struktúrával nem rendelkező tárgyterületek
esetén (szemben pl. a kép- és hangfeldolgozással) az ilyen eloszlások modellezésére használt
elsődleges eszközt ma a Bayes-hálók jelentik. Ezekben egy irányított körmentes gráfban
(DAG – directed acylic graph) reprezentálják a változókat és a köztük lévő összefüggéseket:
minden csomópont egy-egy változót jelöl, és minden csomóponthoz tartozik egy lokális
feltételes valószínűségi modell, amely leírja a változó függését a szüleitől (a pontos definíciót
a következő fejezet tartalmazza).
Mint reprezentációs eszköz, egy Bayes-háló háromféle értelmezést kaphat, ezek a felsorolás
sorrendjében egyre erősebb modellezési, értelmezési lehetőséggel bírnak:
• Tekinthető egyszerűen az együttes eloszlás egy hatékony ábrázolásának, hisz a
csomópontonkénti feltételes valószínűségi modellekre való faktorizálással a
felhasznált paraméterek száma jelentősen csökken.
• Egy adott struktúra meghatározza, hogy az ábrázolt eloszlásban milyen feltételes
függések és függetlenségek lehetnek, azaz az élek tekinthetők a közvetlen
valószínűségi összefüggések reprezentációjának, míg a teljes gráf a reprezentált
eloszlás függési térképének.
• Az előzőnél is erősebb a kauzális értelmezés, amelyben minden élt az érintett két
csomópont közötti ok-okozati összefüggésként értelmezzük.

24. ábra
A Bayes háló értélmezésének három szintje.
4.4.5. A valószínűségi definíció: szintaxis és szemantika
Egy Bayes-háló struktúrája és a reprezentálni kívánt eloszlás közti kapcsolatot az alábbi négy
feltételre alapozhatjuk, melyekről belátható (Cowel1999), hogy ekvivalensek.
• A P(X1, ..Xn) eloszlás faktorizálható a G DAG szerint, ha:
P( X 1 ,..X n ) = ∏ P( X i | Pa( X i )) ,
ahol Pa(Xi) az Xi csomópont szülői halmaza.
• A P(X1, ..Xn) eloszlásra teljesül a sorrendi Markov-feltétel G szerint, ha
∀i = 1..n : I ( X π (i ) | Pa ( X π ( i ) ) | { X π ( j ) | j < i} \ Pa ( X π ( i ) )) P ,
ahol az I(X|Y|Z) reláció az X feltételes függetlenségét jelenti a Z-től Y feltétellel, π
pedig a struktúra egy topologikus rendezése
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•

A P(X1, ..Xn) eloszlásra teljesül a lokális (szülői) Markov-feltétel G szerint, ha bármely
változó független nem-leszármazottaitól, feltéve szüleit.
• A P(X1, ..Xn) eloszlásra teljesül a globális Markov-feltétel G szerint, ha
∀x, y, z ⊆ { X i } : I ( x | z | y ) G ⇒ I ( x | z | y ) P ,
azaz ha z d-szeparálja x-et y-tól a G gráfban, akkor x független y-tól. Itt I()G a dszeparálást jelöli, hogy ’z’ d-szeparálja ’x’-et és ’y’-t a ’G’ gráfban ( x. y.z ⊆ V (G ) ), ha minden
’x’ és ’y’ között menő irányítatlan ’p’ utat blokkol, azaz, ha (1) ’p’ tartalmazza ’z’ egy elemét
nem összefutó élekkel, vagy (2) ’p’ tartalmaz egy ’n’csomópontot összefutó élekkel, hogy ’z’
nem tartalmazza sem ’n’-t, sem valamelyik leszármazottját

25. ábra
A d-szeparáció (irányított elválasztás) esetei.
Egy elfogadott definíció a Markov-feltételek által adott függőségi rendszer tulajdonságaira
épít (Pearl1988):
A ’G’ irányított körmentes gráf a ’P(U)’ eloszlás Bayes-hálója (U az összes változó halmaza),
akkor és csak akkor, ha minden u ∈ U változót a gráf egy csomópontja reprezentál, a gráfra
teljesül valamelyik (és így az összes) Markov-feltétel, és a gráf minimális (azaz bármely él
elhagyásával a Markov-feltétel már nem teljesülne).
Míg ez a definíció egyértelműen a valószínűségi függetlenségek rendszerének
reprezentációjaként tekint a Bayes-hálóra, addig a mérnöki gyakorlatban közkedvelt az
alábbi, praktikus meghatározás:
Az ’U’ valószínűségiváltozó-halmaz Bayes-hálója a (G, θ) páros,ha ’G’ irányított körmentes
gráf, amelyben a csomópontok jelképezik U elemeit, θ pedig csomópontokhoz tartozó
’P(X|Pa(X))’ feltételes eloszlásokat leíró numerikus paraméterek összessége.
Fontos megjegyezni, hogy a definiált modellosztályban a lehetséges struktúrák száma a
csomópontok számában szuperexponenciális, ez pedig pl. a később tárgyalandó tanulás
komplexitását is befolyásolja.
Bár egy Bayes-háló egyaránt tartalmazhat diszkrét és folytonos változókat is, mi a
továbbiakban kizárólag diszkrét, véges változókkal foglalkozunk, feltéve továbbá, hogy
minden lokális feltételes valószínűségi modell a multinomiális eloszlásokhoz tartozik, így a
paraméterek ún. feltételes valószínűségi táblák (FVT-k) elemei .
Egy adott Bayes-háló struktúrája meghatározza, hogy az milyen függéseket írhat le (pl. külön
komponensekben lévő változók közt nem lehet függés), azonban különböző struktúrákhoz is
tartozhat azonos implikált függési rendszer. Ha két struktúrából ugyanazok a feltételes
függetlenségek olvashatók ki, a két gráfot megfigyelés-ekvivalensnek mondjuk. Belátható
(Pearl1988), hogy két gráf akkor és csak akkor megfigyelés-ekvivalens, ha irányítás nélküli
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vázuk, illetve v-struktúráik (az ABC típusú részgráfok, úgy, hogy A és C közt nincs él)
megegyeznek.
A megfigyelési ekvivalencia segítségével a struktúrákat diszjunkt osztályokba sorolhatjuk.
Minden ilyen ekvivalencia osztályt egy ún. esszenciális PDAG2 gráffal reprezentálhatunk. Az
esszenciális gráf váza megegyezik az osztályba tartozó gráfokéval, és csak azok az élei
irányítottak, amelyek iránya mindegyik gráfban megegyezik (ezek az ún. kényszerített –
compelled– élek).
4.4.6. Kauzális definíció
Az előző, tisztán valószínűségi definíciók bevezetése után formálisan könnyen áttérhetünk a
Bayes-hálók kauzális értelmezésére: egy (G, θ) páros kauzális Bayes-hálója a P(U)
eloszlásnak, ha egyrészt a tárgyterület valószínűségi modellje az előző értelmezések szerint,
továbbá minden él közvetlen ok-okozati viszonyt jelképez.
Hasonlóan, itt is létezik egy Markov-feltétel: egy P(U) eloszlás és egy kauzális relációkat
leíró G gráf teljesíti a kauzális Markov-feltételt, ha G és P(U) teljesíti a lokális Markovfeltételt.
A Markov-feltétel teljesülése biztosítja, hogy minden (kazuális) függés kiolvasható a gráfból,
a másik irányhoz, ahhoz tehát, hogy minden a gráfból kiolvasott függés teljesüljön az
eloszlásban, annak stabilnak kell lennie. Egy P(U) eloszlás stabil, ha létezik olyan G gráf,
hogy P(U)-ban pontosan a G-ből d-szeparációval kiolvasható függések és függetlenségek
teljesülnek benne (pl. megfelelő paraméterezés mellett előfordulhat, hogy egy ABC
struktúrában A és C függetlenek).
A fenti kauzális definíció a modell és a tárgyterület összefüggéseinek értelmezését illetően
igen erős, a megfigyelési adatok statisztika elemzésének kereteit meghaladó eszközt
szolgáltat. Alkalmazásakor figyelembe kell vennünk, milyen nem kauzális kapcsolatok
okozhatnak valószínűségi összefüggést két változó között, azaz milyen korlátai vannak a
kauzális értelmezésnek. Ilyenek lehetnek pl.:
• Zavaró változók: a két változó közti függést okozhatja egy közös ős (az ún. zavaró
változó) is.
• Kiválasztási bias: a változók közti függés lehet az adatgyűjtési mód következménye is
(pl. ha egy orvosi adatbázisba csak a komolyabb megfázással kezelt betegek kerülnek
be, akkor a láz és torokfájás között direkt függést figyelhetünk meg).
• Az ős-ok, leszármazott-okozat megfeleltetés és a DAG gráfstruktúra kizárja a
mechanizmusokban lévő visszacsatolások (ciklikusságok), illetve az oda-vissza ható
okozatiság lehetőségét.
• A modelltér maga (azaz, hogy milyen változók szerepelnek, illetve azok milyen
értékkészlettel rendelkeznek) szintén befolyásolja, hogy milyen direkt függések
jelennek meg (azaz a gráf struktúrát).
4.4.7. Bayes-hálók és a tudásmérnökség
A föntebb definiált Bayes-háló a tudásmérnökség eszközeként jelent meg a 80-as években,
konstruálása jellemzően a szakértőktől származó adatokból történt manuálisan. A kézi
konstruálás még napjainkban is jelentős súlyt képvisel a Bayes-hálók alkalmazásában,
másrészt ahol az adathoz viszonyítva jelentős a priori tudás áll rendelkezésre, ott a Bayeshálók tudásmérnöki alkalmazása a bayesi keretrendszer alkalmazásának egy kezdeti fázisát
jeleni, nevezetesen a prior konstruálást.
A tudásmérnökség metodikájára nagy hatással volt a nagy mennyiségű elektronikus
tárgyterületi információ megjelenése, a megfelelő mennyiségű statisztikai adat elérhetősége,
2

Egy PDAG (partially directed acyclic graph) gráf vegyesen tartalmaz irányított és irányítatlan éleket.
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valamint a Bayes-statisztikai alapú gépi tanulási módszerek elterjedése. A felépített
tudásbázissal szemben követelményként jelent meg a bayesi módszerek alkalmazásakor, hogy
támogassa a priorok konstruálását, hiszen a valószínűségekkel leírt a priori tudás és a
rendelkezésre álló adatok bayesi frissítéssel történő kombinációja szolgáltatja a végső
tudásmodellt. Mindemellett fontos, hogy a tudásbázis segítse komplex, akár szabad szöveges
háttérismereteket is tartalmazó valószínűségi állítások megfogalmazását, valamint tegye
lehetővé a szakértőktől származó szubjektív információ tárolását, mely releváns a bayesi a
priori tudásmodell megalkotásánál.
Egy tudásbázis megépítéséhez olyan környezetben, ahol rendelkezésre áll elektronikus
tárgyterületi tudás, elegendő statisztikai adat, valamint a megfelelő bayesi módszerek, az
alábbi lépések szükségesek (amelyekből a specifikusokat részletezzük):
1. Célok, alkalmazási terület és modellezési szintek identifikációja
Terminológia és ontológia elfogadása.
2. Nem rendszerezett tudás begyűjtése
Ehhez a lépéshez tartozik az összes releváns elektronikus és egyéb szövegalapú
információforrás feldolgozása, ami magába foglalja az a priori információ kinyerését
különféle szövegbányászati metódusok alkalmazásával, mint például az általunk
kifejlesztett módszer, amit a 4.8. fejezetben mutatunk be.
3. Struktúra kinyerése
A G DAG struktúrák feletti p(G) priorok konstruálása, melyek egyesítik a szakértők
által megadott információkat az elektronikus forrásokból kinyert információkkal. A
p(G) a priori eloszlást többnyire normalizálatlan formában lehet előállítani: pl. egy
adott referencia struktúrától való eltérés alapján
P(G|ξ) ∝ κδ; 0<κ<1,
ahol δ a referenciától való tetszőlegesen definiált strukturális tulajdonságokbeli
eltéréseknek a száma.
4. Paraméter és hiperparaméter kinyerése
A valószínűségi paraméterek számos módon nyerhetők: adatbázisok, szakirodalom
vagy szakértők szubjektív véleménye alapján. A p(θ|G) paraméter prior specifikációja
az általunk vizsgált diszkrét, véges esetben egy egyszerű módszerrel megtehető, ha
feltehetjük az egyes változókhoz és szülői értékkonfigurációkhoz tartozó paraméterek
függetlenségét
P(θ| G0,ξ)∝ ∏ i=1...n∏ j=1...qi P(θi,i| G0,ξ).
Egy szinte kizárólagosan használt eloszláscsalád az adott változó, adott szülői
értékkonfigurációjához tartozó P(θi,i| G0,ξ) megadására a Dirichlet eloszlás Dir(θi,i|
αii,i ξ), ahol az αii,i hiperparaméter jelentése a paraméterhez tartozó szülői
értékkonfiguráció korábban megfigyelt eseteinek számait jelenti (Cowel1999).
Megmutatható, hogy a Dirichlet család az egyetlen lehetséges választás, ha az
ugyanazon megfigyelési ekvivalencia osztályba tartozó G struktúrákhoz ekvivalens
priorokat szeretnénk megadni, ami kauzális modellezésnél nem szükségszerű
(Heckerman1995a). További feltevések mellett az is bizonyitható, hogy az összes
struktúrához konzisztens p(θ|G) definíciója ekvivalens egy teljes modellhez tartozó
pontparametrizációnak és egyetlen korábban megfigyelt összesetszámot jelentő
hiperparaméternek a megadásával. E kettő együtt valójában egy a priori adathalmazt
definiál, ami korábban megfigyelt eseteket tartalmazza, így az összesetszámot
virtuális vagy a priori mintaszámnak nevezünk.
5. Érzékenységi analízis, verifikáció és validáció
A modellek posteriorjának vizsgálata magába foglalja egyrészt az a priori eloszlásokra
való érzékenység vizsgálatát (ami különösen fontos a több szakértőt és tudásbázist is
magában foglaló automatizáltan származtatott prioroknál), másrészt referencia
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priorokkal való összehasonlítást. Mindkét esetben gyakran szükséges a modellosztály
komplexitása miatt, egyrészt hogy modell jegyeket használjunk, másrészt hogy MAP
modellre alapozzuk a vizsgálatot.
Mint ahogy az látható, a tudásbázis építése a bayesi modellkiértékeléssel zárul. A kiértékelés
tartalmazza az adat és a modell kompatibilitásának vizsgálatát és az a posteriori
valószínűségek vizsgálatát, azaz a tudásmérnöki folyamat lényege az a priori modell
konstruálása a későbbi tanulási folyamat számára.
4.4.8. Reprezentációk teljessége, hűsége, esetlegessége
Mindegyik módszer esetén más és más függetlenséget nem lehet reprezentálni, ám ez végülis
csak hatékonyság vesztés. A gráf reprezentációk egyik nyilvánvaló hiányossága, hogy nem
képesek ábrázolni azt a jelenséget, hogy a valószínűségszámítás szerint a változók páronkénti
függetlenségéből nem következik a változók halmazainak függetlensége.
Korábban említettük, hogy az emberi szakértők a függőséget intuitíve képesek kezelni. Több
alternatíva esetén használhatunk akár több modellcsaládot is, bevezetve egy újabb P(Mi)
szintet a bayesi paradigma szerint, ami az apriori véleményt fejezi ki egyes Mi
modellcsaládokra nézve. Egy egyszerűbb módszer, ha továbbra is egyetlen modellcsaláddal
dolgozunk, azonban több függést veszünk be, úgy gondolva hogy, legfeljebb kevésbé lesz
hatékony a rendszer. Sajnos ez a módszer is alapos mérlegelést igényel, hiszen a
következtetési algoritmusok komplexitása erősen függ a gráf típusától, így egyetlen él is
döntő lehet a számítási komplexitásra nézve. Másik probléma, hogy nem tudjuk becsülni az
óvatosságból betett éleket, így lehet, hogy megéri függetlennek feltételezni, mert bár ebben az
esetben egy összefügést elhanyagolunk, de a kisebb függést viszont már jobban tudjuk
becsülni.

A bayesi paradigmától eltérve vizsgáljuk meg most a Bayes hálók, mint reprezentációs
technika viszonyát egy P(X) eloszlással.
A fentebbi definiciókból az alábbi algoritmus vezethető le egy P eloszláshoz tartozó Bayesháló megkonstruálásához (Verma):
2.3 Propozíció. Válasszunk önkényesen egy X1..,Xn sorrendet az eloszlást alkotó Xi∈X
változókhoz, majd legyenek G gráfban Xi-hez tartozó csomópont szülei azon minimális
méretű Pa(Xi)⊆X részhalmaz elemei, amelyekhez tartozó valószínűségi változókra fennáll,
hogy
P(Xi|X1,...,Xi-1) = P(Xi|Pa(Xi)), ahol Pa(i) ⊆X1,...,Xi-1. Ekkor G gráf egy P eloszláshoz
tartozó Bayes háló.
A fentebb formálisan ismertetett módszer szerint, informálisan fogalmazva
• a csomópontok változóknak felelnek meg,
• az élek "direkt függést" jelölnek,
• minden csomóponthoz tartozik egy feltételes valószínűségi tábla, a szülőkkel mint
feltételekkel.
Ezzel a módszerrel minden eloszlás reprezentálható, lásd 2.3 Propozíció, illetve ha adott egy
Bayes háló, akkor az egy eloszlást definiál:
• ha irányított körmentes gráf, akkor létezik a csomópontoknak egy topológikus
sorrendje:(i<j)⇒ (Xj nem szerepel Xi feltételeként a feltételes valószínűségeken
alapuló dekompozícióban),
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•

a sorrend alapján lehetséges feltételes valószínűségek szorzatára való bontás, ahol a
feltételes valószínűségi táblák ismertek.
További előny, hogy mivel nincs redundancia, nem lehet ellentmondást létrehozni. A
struktúra és a paraméterek egy módon azonban eltérhetnek, mivel a paraméterek (eloszlás)
szerinti függetlenséget nem feltétlenül reprezentálja a struktúra (gráf).
A módszer egyik kritikus pontja a változók sorrendjének megválasztása, ami a változók
között egyfajta ok-okozat viszonyt, kauzalitást definiál, a feltételes valószínűségek „irányát”.
Továbbá a sorrend befolyásolja a reprezentációban szereplő feltételes valószínűségek
megválasztását is, ami azt is jelentheti, hogy ugyanazon eloszlás esetén bizonyos sorrendnél
egy igen ritka gráf, más sorrendnél igen sok élű gráf jöhet ki. Gondoljuk például végig a naív
Bayes model példáját (Y,X1,..,Xn) és (X1,..,Xn ,Y) sorrend esetén. Ez a tulajdonsága a
reprezentációnak furcsának tűnhet, hiszen a Bayes hálók egy másik neve is - "Causality
network" - az okok és okozatok kapcsolatának leírására utal. és a megszokott emberi
okoskodás szerint az okok és okozatok rendszere objektív szükségszerűség, ami az idő,
entrópia és kapcsolódó fogalmakon alapu. A kauzalitás vonatkozó tárgyalása megtalálható
például []-ben, itt csupán két álláspontot említünk.
• Objektív szemlélet. Egy adott területhez tartozó kauzalitási modell a terület objektív és
szükségszerű következményel.
• Szubjektív szemlélet. Egy adott területhez tartozó kauzalitási modellt egyrészt a terület
objektív tulajdonságai, másrészt számítási kényszerek, szubjektív preferenciák
esetlegességek alakítanak ki. A hatékony számításhoz, érveléshez aktívan keresni kell
a dekomponáló változókat, a hatékony sorrendezést, hogy a kiadódó reprezentáció
hatékonyan írhassa le az eloszlás objektíve létező feltételes függetlenségit.
4.4.9. Bayes-hálók struktúra tanulása
Mivel a teljes bayesi következtetés annak komplexitása miatt csak különleges esetekben
hajtható végre, gyakran a teljes modelltér helyett csak egyetlen modellt használunk. Ha
elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre, a fent bemutatott manuális konstruálás mellett
szerepet kaphat az optimális modell keresése, a tanulás, mely végezhető a szakértői modellből
kiindulva, annak finomításával, vagy tabula rasa alapon is. A tanulás, mint az optimális
modell keresése, a parametrikus következtetés alkalmazásának tekinthető, és megmutatható,
hogy NP-teljes bonyolultságú (Glymour1999), az adatok szükséges mennyiségére kívánt
közelítési hiba mellett (Friedman1996) ad képletet.
A tanulás két szinten lehetséges: kereshetjük adott struktúra mellett az optimális
paraméterezést (paramétertanulás), vagy a legjobb struktúrát és annak paraméterezését
(struktúratanulás). Az optimalitás valamilyen mérték szerint értendő, ez legegyszerűbb
esetben a modell a posteriori valószínűsége.
A MAP modell keresése mellett elképzelhető más kritériumfüggvény is, amely leggyakrabban
az a posteriori valószínűség egyenletes priorral, kiegészítve valamilyen, a struktúra
bonyolultságát büntető taggal. Az ilyen büntetés alkalmazása felfogható a prior
módosításának: minél erősebb a büntetés, annál kisebb a bonyolult struktúrák valószínűsége.
A leggyakoribb ilyen minősítési függvény a bayesi információ-kritérium függvény (BIC –
Bayesian information criterion), ennek képlete (Friedman1997):
log N ,
BIC (G , D ) = log P ( D | G ) −
θ
(4)
2

ahol ’N’ a tanító minták, |θ| pedig a háló paramétereinek száma. A logN-nel arányos mellett
még elképzelhető N-ben lineáris vagy polinomiális büntetés is.
Számításigényét tekintve a tiszta a posteriori kritériumfüggvény, és a teljes, független, azonos
eloszlású minták alapján végzett tanulás a legegyszerűbb. Ekkor, Dirichlet eloszlású
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paraméterpriort feltéve, adott struktúra a posteriori valószínűsége egyszerű, zárt formában
számítható (Cooper1992):
q
r
n
( N ij′ + ri − 1)!
( N + N ′ )!
P (G | D ) ∝ P (G , D ) = P (G )∏∏
(5)
∏ ijk ijk ,
i

i =1

j =1

i

( N ij + N ij′ + ri − 1)!

k =1

′!
N ijk

ahol az Nijk az i. változó j. szülői konfigurációjának és k. értékének az előfordulását, qi az i.
változó szülői konfigurációinak a számát és ri az értékeinek számát jelenti (Nij a megfelelő
marginális). Az N’ijk a megfelelő virtuális mintaszámokat jelöli (ezek előismeretek hiányában
1-nek választhatók).
Paramétertanulás esetén az optimális paraméterezés az FVT-k külön-külön, relatív
gyakoriságokkal való kitöltésével elérhető, struktúratanulás esetén pedig minden
csomóponthoz külön megkereshető az optimális szülői halmaz, feltéve hogy ismert a
csomópontok egy kauzális rendezése3. Ha ilyen információ nem áll rendelkezésre, ügyelni
kell, hogy a DAG tulajdonság ne sérüljön, pl. úgy, hogy minden lehetséges sorrendet külön
megvizsgálunk.
4.4.10. Bayes-hálók tanulása hiányos adatok alapján
Amennyiben a tanító adatok hiányosak, azaz bizonyos változók értéke nem minden esetben
ismert a tanulás feladata jóval nehezebbé válik. Ilyenkor a paramétertanulásban iteratív
eljárások használhatók, a legismertebbek ezek közül a gradiens alapú közelítő eljárások vagy
ezek robosztusabb változatai, a konjugált gradiens és a skálázott konjugált gradiens
algoritmusok (Bishop1995), vagy az expectation maximization algoritmus (Gelman1995).
Struktúratanulás esetén, mivel a szülői halmazok nem tanulhatók külön még adott sorrendnél
sem, a teljes struktúrateret bejáró keresésre van szükség. Mivel a lehetséges struktúrák száma
a csomópontok számával szuperexponenciálisan nő, a gyakorlatban nem teljes keresési
eljárásokat kell alkalmazni, pl. mohó keresést vagy szimulált lehűtést (ekkor az elemi lépés pl.
egy él törlése, beszúrása, megfordítása lehet).
Ezek az eljárások is csak akkor működnek azonban, ha az adatokra teljesül a véletlenszerű
eltűnés (MAR – missing at random) feltétele, azaz ha a bejegyzések eltűnése nem függ az
eltűnt értéktől (Gelman1995).

4.5. Biomarker elemzés
Az orvosbiológiai kutatások egyik alapkérdése egy vagy több kimeneteli változó esetén azon
változók beazonosítása, amelyek prediktív (diagnosztikai) vagy beavatkozási (terápiás)
lehetőségeket kínálnak (lásd 26. ábra.).

3

Egy kauzális rendezésben a csomópontok szülei csak az őket megelőző változók közül kerülhetnek ki. Egy
kauzális rendezés a reprezentáns DAG csúcsainak egy topologikus rendezése.
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26. ábra
Diagnosztikai és terápiás változók.
Többváltozós megközelítésben mind a diagnosztikai, mind az oksági aspektus optimalitása
többféleképpen is formalizálható. Diagnosztikai aspektusban nyilvánvaló követelmények a
prediktív erő, bináris esetben az érzékenység, specificitás, pozitív és negatív prediktív érték,
de fontos követelmény a redundanciamentesség is, amit mind a prediktorok minimális száma,
de a prediktorok egymáshoz viszonyított kanonikus volta is jelezhet. Oksági aspektusban
szintén nyilvánvaló követelmény a hatáserősség, illetve itt is a rendszerszintű kanonikus volta
változóknak. Mindkét esetben közös szempont lehet az elérhetőség és a költség aspektusa. A
formalizálás kidolgozásához tekintsük a következő fogalmakat.
Egy Xi sztochasztikus változó (jegy) erősen releváns Y és az összes változó U
vonatkozásában, ha I( Xi | U\ {Xi, Y} | Y). Gyengén releváns, ha létezik olyan U’
részhalmaza U-nak, amelyre I( Xi | U’\{Xi , Y} | Y). Irreleváns, ha sem erősen, sem gyengén
nem releváns. Egy sztochasztikus változó (jegy) erősen (gyengén) releváns Y célváltozó
halmazra vonatkoztatva, ha erősen (gyengén) releváns valamely Y-beli Y esetén.
Sztochasztikus változók (jegyek) egy S részhalmaza Markov-takaró Y célváltozó és az összes
változó U vonatkozásában, ha I( U\{S,Y} | S| Y). U részhalmaza S Markov-határ Y
célváltozó és az összes változó U vonatkozásában, ha I( U\{S,Y} | S| Y) és S minimális.
Tétel formájában kimondható, hogy ha az U feletti P eloszlást G Bayes-háló definiálja, akkor
a bayes statisztikai keretben - matematikai értelemben 1 valószínűséggel - Y változó
Markov-határa a Y változót reprezentáló csomópont szülei, gyermekei, és gyermekei egyéb
szülei, lásd 27. ábra. További tétel mondja ki, hogy a Markov-határ pontosan az erősen
releváns változókat tartalmazza.
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27. ábra.
Egy preoperatív petefészekrák diagnosztikai modell. A Pathology célváltozót
kiemelés jelzi, Markov-takaróját szürke keret.

félkövér

A Markov-takaró jelentőségét az adja, hogy egy olyan minimális változóhalmazt azonosít,
amely szükséges és elégséges U változóhalmaz esetén.
Több célváltozó esetén a Markov-határ fogalmát az 28. ábra illusztrálja.

28. ábra.
Markov-takaró több célváltozó esetén. Piros változók jelzik a célváltozókat, X1, X2, X6, X7,
X8, X9 változók alkotják a Markov takaró, X4 változó irreleváns, a többi változó gyengén
releváns.
A Markov-határ fogalma lehetővé teszi egy szimmetrikus, páronkénti reláció definiálását az
Markov-határbeliséget, az egymás Markov-határában való előfordulást (MBM(X,Y) –
Markov boundary membership ), amely tehát általában egybeesik az erős relevancia
fogalmával. Az erős relevancia fogalma azonban érdekes módon eltér a ma domináns
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asszociáció fogalmától. Közös találkozási pontjuk a direkt relevancia. Azonban csak az erős
relevanciába tartozik bele a „kizárólagos interakciós relevancia”, amely például episztatikus,
főhatás nélküli, azaz csak hatásmódosító változók relevanciáját jelöli. Ezzel szemben csak az
asszociációba tartozik bele a „kizárólagos zavaró tényezős relevancia”, amely csak zavaró
tényezők által létrehozott statisztikai asszociációt jelöl,illetve a „kizárólagos tranzitív
relevancia”, amely csak más kapcsolt változók által mediált asszociáció (lásd 29. ábra).

29. ábra
Az erős relevancia és asszociáció kapcsolata.
A gráfos valószínűségi modellek, benne a Bayes hálók egy könnyen értelmezhető
reprezentációt jelentenek a relevancia vizualizálására, illetve egy hatékony matematikai
reprezentációt is kínálnak. Azonban a Markov-határ kardinalitása exponenciális, ennek
megfelelően a teljes többváltozós megközelítés nem lehetséges, a hipotézistesztelési keretben
ez gyenge szignifikanciát, a bayesi keretben pedig „lapos” poszteriort jelent, azaz amikor
nincs domináns modell, sem modelltulajdonság, lásd 30. ábra.

30. ábra.
A legvalószínűbb Markov-takarók a posteriori valószínűségének kumulatív értéke.
Mivel tipikusan - még lapos posteriorok esetén is a legvalószínűbb MBS jegyek
rendelkeznek közös részekkel, bevezettük a k-MBS jegyeket.
[k-MBS] Egy adott p (V ) eloszlás esetén, ( | V |= n ), ha minden X i ∈ s , s ⊆ V ,
változóra igaz, hogy tagja az mbs Markov-határ halmaznak és | s |= k , akkor s egy k-adrendű
Markov-határ halmaz k − MBS p (s, Y ) ⇔ (∃mbs : MBS p (mbs, Y ), s ⊆ mbs .

111

A k − MBS jegyek előnye hogy skálázhatóak, kardinalitásuk polinomiális O(n k ) ,
éppen ezért jól alkalmazhatóak a relevanciaanalízis során. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
megvizsgálhatjuk a legvalószínűbb k − MBS (Y ) a k paraméter egy elég széles tartományában.
További előnyük, hogy a k-MBS posteriorok offline számíthatók a MBS posteriorok közelítő
értékéből. A legnagyobb k érték, amelynél az egyes modell tulajdonságok (egyes strukturális
jegyek) nagy valószínűséggel megjelennek, problémafüggő, de tipikus értékei a 2-5
tartomány.

4.6. Tudásfúzió: tudásbázisok és elemzések integrálása
Az adat- és tudásfúzió kérdése az orvosbiológia kutatásokban több tényezőnek köszönhetően
vált központivá.
1. A gyengén kapcsolt, autonóm szintek sokasága miatt, amelyek önállóan is nagy méretűek,
omikai voltukban.
2. Mint tudás-gazdag, adatszegény tudomány a felhalmozódó megfigyelések
újrafelhasználása, meta-elemzése egy fontos jellemvonása a modern orvosbiológiának.
3. A számítási kapacitás exponenciális felfutása, ami a 2000-es évtől már nem gyorsaságban,
hanem párhuzamos elérhetőségben, azaz fajlagos költségben jelenik meg a
számításintenzív technikákat egyre inkább lehetővé tették.
4. A szemantikus világháló megjelenése a kutatások elosztott voltát továbberősítette, ami
már az 1990-es években is sikeres fúziókat tett lehetővé (ld. R.Altman: Riboweb).
5. A szemantikus világháló megjelenése az elektronikus tudásábrázolást is forradalmasította.
Az ontológiák megjelenése lehetővé tette az adatok, modellek, és kodifikált tudás
egységes leírását.
6. A nagy-áteresztő képességű orvosbiológiai mérések megjelenése az orvosbiológiában
hirtelen jött adatgazdagságot eredményezett, ami azonban a változók nagy száma, a
modellek komplexitása, és a viszonylagosan kis mintaszám mellett nem vezetett, nem
vezethetett egyértelmű hipotézisekhez.
A felhalmozódó milliós nagyságrendű orvosbiológiai fogalom és reláció, az felhalmozódó
milliárdos nagyságrendű adatok, és az ezer-milliárdos nagyságrendű számítási kapacitás
idealizált metszetében helyezhető el egy tudás- és számításintenzív induktív
következtetési irány (lásd 31. ábra). Hagyományait tekintve ez akár az enciklopédista,
majd a pozitivista, bécsi körhöz is kapcsolható, hiszen szándéka a megfigyelésekig
„lehorgonyzott”, visszavezetett tudásreprezentáció és az egységes nyelven, automatizáltan
lekövethető induktív következtetés.
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Orvosbiológiai
tudás

-omikai
adat

giga/tera-skálája omikai adatok
mega-skálájú mémek

tera/peta-skálájú számítások

Nagy teljesítményű, nagy áteresztő képességű
számítások

31. ábra.
Tudás, adat, és számítási kapacitás integrálása.
Az indokok és lehetőségek sokféleségének köszönhetően a fúziós kutatások is sokfélék,
kapcsolódó szűkebb szakterületek a következők:
1. természetes nyelvi elemzések, orvosbiológiai szövegbányászat, tudáskivonatolás;
2. adattárházak, adatbázis integráció;
3. logikai integráció, logikai következtés;
4. szemantikus web, szemantikus integráció;
5. orvosbiológiai tudásbázisok és ontológiák;
6. szemantikus modell-leíró nyelvek;
7. munkafolyamat rendszerek;
8. integrált, orvosbiológia modellek;
9. fúziós elvek és keretrendszerek;
a. adatelemzési eredmények és logikai tudásbázisok integrálása
b. kernel-fúziós keretek,
c. adatelemzési tudásbázisok, off-line meta-elemzések,
d. valószínűségi logikai keretrendszerek.

Az egyik legnagyobb kihívást jelenleg az adatelemzéshez kapcsolódó fúzió jelenti, különös
tekintettel a heterogén adatok egymással történő fúziójára, és az adatok és a háttértudás
fúziójára. Erre a következő megközelítések jelentek meg.
1. Metaanalízis, amelyben a korábbi adatok egységesítésével és átfogó modell
megalkotásával lehetségessé válik az adat-szintű fúzió, a meglévő háttértudás pedig
opcionálisan a modellalkotásban, a priori eloszlásokban, vagy az értelmezésben kerül
felhasználásra.
2. Bayes szekvenciális elemzés, amelyben a korábbi adatok elemzéséből származó
eredményekből és a meglévő háttértudásból „posterior prior”-okat konstruálunk, amelyek
a korábbi adatok, ismeretek, és invesztált számítások összegzései.
3. [Sztochasztikus] Induktív logikai programozás, amely a háttértudás és az adatok logikai
reprezentációja esetén megpróbál konzisztens hipotéziseket kikövetkeztetni.
Valószínűségi kiterjesztése is megjelent már.
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4. Kernel-alapú fúzió, ami korábbi adatok és akár a szakirodalom egységes statisztikai
jellemzésén alapul speciális hasonlósági relációk felhasználásával.
5. Adat-világ kontra tudás-világ fúzió, amelyben az adatok tipikusan szeparált elemzésének
eredményét az aktuális adatelemzéstől tipikusan független tudásbázissal vetjük össze, az
eredményeket abban karakterizáljuk.
6. Programozási (burkoló) környezetek, amelyek támogatást adnak a tetszőleges szintű
fuzionáltatásra, mint például a Bioclipse, Cytoscape, Bioconductor.
7. Munkafolyamatos (burkoló) környezetek, amelyekben grafikus felületen tervezhető meg
az összetett elemzés Biopipe, biomart, stb.
8. Nyelvi lekérdező (burkoló) környezetek, amelyekben egy kontrollált természetes nyelvi
felületen lehet összetett elemzéseket végrehajtatni.
Egy integrált informatikai rendszer célja lehet, hogy a sokféle forrás adat- és tudásbázis és
szolgáltatás különbözőségét elfedje, egységesítve jelenítse meg őket. R.Altman korai
rendszere mellett [RBACC+99], a TAMBIS egy másik korai próbálkozás [SBB+00]. Ez egy
komplex lekérdezést biztosító bioinformatikai lekérdező, amely felhasználva egy biológiai
ontológiát és az adat- és tudásbázisok és szolgáltatások modelljeit, a komplex kérést lefordítja
a heterogén forrásokra, ütemezi azokat, begyűjti, integrálja, majd a komplex választ egy
egységes felületen megjeleníti. A források integrálása azonban rendkívül idő és
munkaigényes, lekérdező nyelv komplexitásának léteznek korlátai („mi kérdezhető”), a
felhasznált források lehet nem az adott kontextushoz legjobban illőek vagy nem a
legfrissebbek, ami az ilyen típúsú rendszerek elkerülhetetlen negatív tulajdonsága.
Jelenleg a leginkább elterjedt fúziós módszer a duális, globális, környezetfüggetlen „adatvilág kontra tudás-világ” fúzió. Tipikus példái a következőek, amelyek a gén expressziós
adatok elemzési igénye miatt 2000-től jelentek meg először kutatási eszközökben, ma pedig
már kereskedelmi eszközökben is.
• Adatelemzési eredmények, például releváns változók halmazának vagy egy adott
klaszternek a szöveges karakterizációja, tipikusan ontológiai leírók vektor alapú
profilja, ami az adott halmazbeli entitások szöveges vektor reprezentációjában
szignifikánsan eltérően reprezentált,
• Duális klaszterezés, ami az entitások adatalapú és szakirodalom alapú klaszterezését
is jelenti, majd ezek összevetését.
• Duális hálózatelemzés, ami az entitások interakcióinak, függési rendszerének, vagy
oksági viszonyainak az adatalapú és szakirodalom alapú létrehozását és összevetését
jelenti.
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Módszer
Ingenuity - IPA
GSEA

Hasonlósági/kernelfúzió
Prioritizálás

Adatelemzési
bemenet
Omikai (génszintű)
pontszám
Omikai (génszintű)
sorrend

Hasonlósági/kernel
mátrixok
Halmaz

Háttértudás
bemenet
Diagrammatikus,
logikai tudásbázis
Halmazok
(annotáció,
ontológia,
vagy
útvonal alapon)
Hasonlósági/kernel
mátrixok
Hasonlósági/kernel
mátrixok

Kimenet
Pontszámokkal
annotált útvonalak
Felülreprezentált
elemek

Hasonlósági/kernel
mátrixok
Sorrendezés

8. táblázat
Adat- és tudásfúziós módszerek.
Az egyik legsikeresebb fúziós rendszer az Ingenuity az egyváltozós adatelemzési
eredményeket integrálja a háttértudásbázisával, ami vizualizálást, szó-profilozást, és egyéb
tudásmenedzsmentbeli támogatást jelent. Tulajdonságait és hiányosságait a 9. táblázat
összegzi (hasonló rendszerek még a bioalma/Aks2, BioBase).
Ingenuity alapú fúzió tulajdonságai
Egyváltozós statisztikai elemzések
Bizonytalanság heterogén kezelése
(eltérő jelentésű pontszámok és
szignifikancia szintek)
Rögzített adatelemzési kimenetelek
Propozicionális logika
(diagrammatikus reprezentáció)

Hiányzó/komplementer tulajdonság
Többváltozós statisztikai elemzések
Egységes modell tulajdonságok feletti
poszteriorok
Szabad, szemantikai adatelemzési
kimenetelek
Leíró logika

9. táblázat
Az Ingenuity-IPA adat- és tudásfúziójának tulajdonságai.
A duális fúzióra egy másik példa a GSEA rendszer, amely egy sorrendet fogad az
adatelemzésből és referencia halmazokat az MSigDB forrásból, illetve tetszőleges
halmazokat. Az MSigDB génhalmazok öt fő csoportba oszthatóak: C1: „positional” (326),
C2: „curated” (3272), C3: „motif” (836),C4: „computational” (88), C5:”GO”
(1454), amelyek szekvenciális, közös motívumok, vagy akár a Gene Ontology alapján közös
folyamatok, útvonalak alapján vannak meghatározva. A GSEA egy olyan számítógépes
módszer, amely megmutatja, hogy az adataink alapján létrehozott sorrendben fel van-e
dúsulva vajon egy előzetesen meghatározott génkészlet (úgynevezett gene set). Ezáltal a
módszer a teljes rangsort, azaz bár a sorrend egyváltozós, de mégis több változó pozíciója
alapján határozza meg egy halmaz (azaz egy annotáció) feldúsulását. Az elemzés elsődleges
eredménye az úgynevezett feldúsulási érték (Enrichment Score, ES), amely annak a fokát
mutatja meg, hogy egy bizonyos génkészlet (például valamilyen jelátviteli útvonal) génjei
egyenlően oszlanak-e el a rangsorolt listán, vagy pedig a rangsorolt lista tetején vagy az alján
halmozódnak fel. Az algoritmus lefelé haladva pásztázza a rangsorolt listát, és növeli a futóösszegző statisztikát, ha egy gén eleme egy génkészletnek, és csökkenti, ha nem tartozik bele.
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Pozitív ES a rangsorolt lista tetején, míg a negatív ES a rangsorolt lista alján jelez génkészlet
feldúsulást. Ha több génkészletet tesztelünk egyszerre, szükséges az ES normalizálása, melyet
a normalizált feldúsulási érték (Normalized Enrichment Score, NES) fejez ki. Azt, hogy egy
adott génkészlet feldúsulása mennyire szignifikáns, a nominális p érték szimbolizálja.
Azonban, ha több génkészlet feldúsulását vizsgáljuk egyszerre, mindenképpen szükséges
annak a valószínűségnek a becslése, hogy egy adott NES érték mekkora eséllyel hamis
pozitív, tehát csak a véletlen műve, hogy a génkészlet szerepel az eredmények között. Ennek a
kifejezésére való az FDR-q érték (False Discovery Rate), amely egy többszörös
hipotézisteszteléses, permutációs teszt alapú általánosítása a p-értéknek.

A duális fúzionálásra egy másik példa az Endeavour rendszer, ami génprioritizálás esetén
használja fel az asszociációs relációkat, akár a hasonlósági mátrixok lineáris vagy nemlineáris kombinációjára, vagy akár egy kernel alapú fúziónak a felhasználásával, hozva létre
egy lekérdezés függő fúzionált, hasonlósági mátrixot (lásd 32. ábra).

32. ábra
Hasonlósági mátrixok lineáris fúziója.
Ennek a megközelítésnek a meglévő és leginkább hiányzó tulajdonságait a 10. táblázat
mutatja be.
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Kernel alapú fúzió
Hiányzó tulajdonság
A hasonlóságok heterogénitása
Egységes ontológia
Páronkénti
Többváltozós
Szimmetrikus
Aszimmetrikus
Tranzitíve
(indirekt
asszociációs intranzitivitás (csak direct relációk)
relációk)
Negálás és hiányzás
Negálás
Környezet független
Tárgyterület/probléma
figyelembe
vétele
Sorrendezés és vizualizáció
Szimbolikus lekérdezés
Numerikus (algebrai megközelítés) Szimbolikus (logikai megközelítés)
Passzív megfigyelési
Beavatkozás és okozatiság
Hasznosság
Valószínűségek
Egyváltozós sorrendezés/pontozás
Többváltozós tetszőleges szemantikai
állítás
Hiányzó vagy ad hoc következtetés Modell
elméleti
szemantikával
rendelkező kalkulus
Atemporális
Temporalitás
Amodális
Modalitás (például okozatiság)
Hatékony számíthatóság
Nagy számításigény
kvantifikálásra nincs lehetőség
Kvantifikált állítások
Logikai tudás transzformációja nem Logikai tudás megőrzése eredi
szemantikai
gazdagságában
Modellmentes
Gazdag modellezési lehetőség
10. táblázat
A kernelfúziós módszerek tulajdonságai.
Az egyre népszerűbb bayesi elemzések lehetőséget adnak arra, hogy a heterogén szinteken
megjelenő direkt valószínűségi állításokat egy központi, például génszinten összesítsük, majd
terjesszük magasabb, például útvonalak szintjére (lásd 33. ábra).
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33. ábra.
Omikai szinteken és absztrakciós szinteken átívelő bayesi tudásfúzió.
Ez a valószínűségi-szemantikus fúziós keret jelenleg azonban nagyon korlátos: logikai
értelemben az ontológiák leírására optimalizált egyszerű leíró logikai szintre képes indukálni
az adatelemzésből származó poszteriorokat, másrészt jelenleg nincsenek integrálva a
klaszterezési/hasonlósági/kernel-fúziós technikák. Mindazonáltal szemantikai jellege miatt ez
tűnik alapvetőnek ezen irányok integrálására. Az 34. ábra illusztrál egy jövőben várható
elképzelt keretrendszert. A központi részt általános orvosbiológiai tudásbázisok alkotják, mint
a Gene Ontology, Human Phenome Ontology, OMIM, dbSNP, vagy akár az Ingeniuty. Az
ezek alkotta magot automatikusan kivonatolt, formálisan reprezentált betegség-specifikus
információk egészítik ki, bizonytalansági és környezeti információkkal. A másik lényegi
kiegészítője a rendszernek az induktív következtetések eredményeinek formális
reprezentációja, különös tekintettel a Bayes adatelemzésre és az asszociációs relációkra, és a
kernel-alapú fúziós technikák eredményeire. További modulok a tudásbázishoz viszonyított
szerepük szerint csoportosíthatók, úgymint konstruktorok, gazdagítók, lekérdezők,
következtetők, és magyarázat generálók.
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Literature
Web

Text-mining
Web-mining
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.
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.
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KB-n

Discovery
Probabilistic knowledge bases and
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knowledge
GO,
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……

Inductive knowledge
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Posteriors
SNP effects
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Mol.docking, ..mining

.....

Data-n

P(φ | KB ) = ∑ P(φ is provable | pKB, lKB, kKB) p( pKB )
pKB

34. ábra
Valószínűségi-szemantikus adat- és tudásfúziós keret.

4.7. Orvosi döntéstámogatás
A klinikai adatok egyre teljesebb, részletesebb elektronikus elérhetősége kiegészül a már
tárgyalt poszt-genomikai adatokkal, de akár a mindennapi életvitelből is származó adatokkal
(például otthoni, időskori monitoring mellett). A személyreszabott medicina eszköztára is
paradigmatikus változások előtt áll, amelyben várhatóan jelen lesznek az egyes genetikai
variánsok megléte alapján adható orvosságok, akár a személyes érzékenység miatt a
mellékhatásokra, vagy akár a betegség genetikai alábontása miatt („útvonal-gyógyszerek”).
Az orvosi munkát várhatóan egyre nagyobb mértékben egészíti majd ki orvosi
döntéstámogató és szakértői rendszerek. Az idősődő populáció miatt egy egyre fontosabb
scenáriót,az időskori otthoni gondozás egy keretét a 35. ábra mutatja.

35. ábra.
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Döntéstámogató rendszerek szerepei.
A korábban tárgyalt gráfos valószínűségi modellek mellett szükséges a lehetséges döntések
formális reprezentálása, illetve a hasznosságok és veszteségek reprezentálása, lásd 36. ábra.

36. ábra.
Egy döntési helyzet elemei.
A döntési helyzet elemeit az akciókat, és hasznosságokat egy bemenetek (szülők) nélküli
„cselekedet-csomópont” jelöli egy téglalapként és egy determinisztikus (függvény-)
csomópont, amit egy rombusz jelöl. Természetesen, egy valóságos modellben sokféle
cselekedet van, amelyeket a számítási igény csökkentése miatt akár bizonyos más
változókhoz mint feltételekhez is lehet kötni, amelynek az lehet a felhasználása, hogy
bizonyos feltételek teljesülése esetén számolja csak ki adott cselekedet várható hasznosságát.
Az 37. ábra egy olyan döntési hálót ábrázol, amelyben egy teszt elvégzésének a költséghaszon elemzése formalizálható.

37. ábra.
Döntési háló, veszteség mátrix, döntési fa.
Ekkor ha feltesszük, hogy a t (genetikai) tesztnek
– Ct a költsége,
– két kimenetele van t0, t1 , p(t1)=q valószínűséggel,
– segíti a kezelés megválasztását: p(Y=1|X=x, ti)=pi
Akkor teszt várható értéke: EL – ((1-q)EL0+ qEL1), mivel
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– A teszt nélkül várható veszteség: EL=min(pC0|1,(1-p) C1|0)
– A teszttel a várható veszteség (1-q)EL0+ qEL1
• t0: EL0=min(p0C0|1,(1-p0) C1|0)
• t1: EL1=min(p1C0|1,(1-p1) C1|0)
Ha feltesszük, hogy ha a teszt negatív, akkor nem nyerünk információt, azaz EL0≈EL, akkor
(1-q)EL0+ qEL1-EL ≈ q(EL1-EL), azaz q(p-p1)C0|1.
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4.9. A fejezethez tartozó kérdések
1. Mit jelent a biológiai adatokra vonatkozó Moore törvény?
2. Mennyibe kerül 2011-ben egy
a. SNP megmérése,
b. egy exome szekvenálás,
c. egy teljes genome szekvenálás?
3. Hány darab teljes emberi genome volt elérhető 2011-ben?
4. Mi a különbség a számítás-intenzív/szimulációs és az adat-intenzív/adatelemzési
tudományos korszakok között?
5. Mit nevezünk hipotézismentes kutatásnak?
6. Mi tette lehetővé a hipotézismentes kutatások megjelenését?
7. Mi jelenleg a a hipotézismentes kutatások egyik szűk keresztmetszete?
8. Ismertesse a kísérlettervezés általános/ideális lépéseit.
9. Mit nevezünk ontológiának? Nevezzen meg legalább két ontológiát?
10. Mit nevezünk szövegbányászatnak?
11. Mi a génprioritizálás és milyen információforrások használhatóak fel tipikusan ennek
folyamatában?
12. Mi a szekvenciális/adaptive kísérlettervezés elve?
13. Írja le a bayesi döntéselmélet alapfogalmait és egy döntés/választás várható
hasznosságának a meghatározásának a módját.
14. Mi a “hiányzó örökletesség” problémája, és milyen magyarázatok születtek rá?
15. Melyek a kritériumai egy oksági kapcsolat megállapításának?
16. Mi a Bayes szabály (tétel), és mi adja a jelentőségét?
17. Hasonlítsa össze a gyakoriságon alapuló és a bayesi statisztika főbb fogalmait.
18. Milyen értelmezései vannak a Bayes hálóknak?
19. Adjon példát egy úgynevezett naív Bayes hálóra.
20. Mit nevezünk zavaró változónak?
21. Mit nevezünk egy változó Markov határának? Mi a jelentősége a diagnosztikában és
predikcióban?
22. Mi a különbség az asszociáció és az erős releváncia relációk között?
23. Rajzoljon fel egy döntési hálót egy diagnosztikai teszt hasznosságának modellezésére.
24. Illusztálja egy példával egy diagnosztikai teszt terápiaválasztásra vonatkozó költséghaszon elemzését.
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5. Az asztma és az allergiás betegségek genomikai háttere
5.1. Allergiás betegségekkel kapcsolatos definíciók
Az allergia immunológiai mechanizmus által indított túlérzékenységi reakció. Az allergián
belül megkülönböztethetünk IgE által, és nem-IgE által mediált allergiát.
Az atópia az egyéni, vagy családi hajlam arra, hogy az egyén alacsony dózisú allergén,
általában fehérjék hatására IgE ellenanyagot termeljen, és olyan jellegzetes tüneteket
mutasson, mint az asztma, rhinoconjunctivitis, vagy az ekcéma/dermatitis.
Asztma: krónikus légúti betegség. Jellemző a kis légutak epizódokban jelentkező gyulladása
és szűkülete különböző triggerelő tényezőkre. Az asztma rohamok lehetnek enyhék és
életveszélyesen súlyosak. Tünetei: légszomj, köhögés, zihálás, mellkasi fájdalom, és feszülés,
valamint ezek kombinációi. Az asztma egyik kulcs tünete a légúti hiperreaktivitás, amelyet
angolul airway hyperresponsiveness -nek, rövidítve AHR-nek hívnak. A kiváltó okok
lehetnek pl.: allergének, fertőzés, fizikai munka, hirtelen éghajlatváltozás, légszennyezések,
mint pl. cigarettafüst.
Az immunológiai mechanizmusok által mediált, felismerten külső tényező által kiváltott
asztmát extrinsic asztmának, vagy allergiás asztmának, míg ha nem ismerünk kiváltó külső
tényezőt, azt intrinsic asztmának, vagy nem-allergiás asztmának definiálják. Mivel az
asztma egy igen heterogén betegség, a kiváltó tényezők (allergén, vírus, aszpirin indukálta
stb.) a kezelésre adott válasz (pl. szteroid érzékeny, nem-érzékeny), vagy a tünetek alapján
(pl. súlyossági besorolások, eozinofil, nem eozinofil-asztma, stb.) még számos asztma
fenotípust, alcsoportot lehet, és szoktak megkülönböztetni, melyeket most nem részletezünk,
azonban az orvos és a beteg számára ez sokszor segítséget jelent a kezelés szempontjából (ld.
pl.: http://www.onlineasthmahelp.com/asthma-types/types-of-asthma/). Illetve témánk
szempontjából, a genomikai vizsgálatoknál is homogénebb csoportokat kaphatunk, ha
alcsoportokat vizsgálunk, bár a betegek száma így persze kisebb lesz (ld. 2. fejezet).
5.2. Az allergiás betegségek gyakorisága
Az allergiás betegségek gyakorisága, hasonlóan több más ún. civilizációs betegségekhez
látványosan emelkedett az elmúlt évszázadban, és napjainkban is kimutathatóan nő. Míg a
XX. század elején ezek a betegségek ritkaságszámba mentek, manapság becslések szerint
több mint minden negyedik ember szenved valamilyen allergiás betegségben a fejlett
országokban.
Egy 2010-es felmérés alapján Magyarországon az allergiás rhinitis gyakorisága 9,93%, de
Budapesten 14,9% a 6-12 éves gyermekek körében. Az atópiás dermatitis gyakorisága
gyermekekben11,92%, míg az asztmáé 7,75% (1). Az USA teljes lakosságában az allergiás
rhinitis gyakorisága 20%.
Az asztma gyakoriságának növekedésére jellemző, hogy míg a XX. század elején nem volt
Budapesten gyermek-asztma osztály a kórházakban, mert évente csak néhány új asztmás
gyermeket diagnosztizáltak, 2002-ben 17.912 gyermekben diagnosztizálták a betegséget a
városban.
A világon kb. 300 millió asztmás beteg van és az asztma a leggyakoribb krónikus
gyermekkori betegség, amely azonban a felnőttkorban is kialakulhat, ráadásul sokszor más
patomechanizmussal (2). Az asztmások több mint 50%-a allergiás-asztmás. Egy 2009-es
felmérés alapján az USA-ban 2001 és 2009 között az asztma gyakorisága 1%-kal emelkedett
8,2%-ra, annak ellenére, hogy javult a levegő minősége és csökkent a beltéri dohányzás.
Részben a genetikai tényezők szerepét mutatja, hogy az azonos környezetben élő etnikumok
között jelentős különbségek találhatók a betegség gyakoriságában. Például a nem-hispán
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fekete bőrű gyermekeknél az asztma gyakorisága 17%, míg az átlag fiúgyermekekben 11,3%.
A szociológiai tényezők szerepe is kimutatható volt. Például a szegények között valamivel
magasabb, 10,6% volt az asztma gyakorisága. A nem szerepe érdekes a betegségben.
Gyermekkorban, a fiúkban, felnőttkorban a nőkben a gyakoribb (9,7%), ami arra utal, hogy
egyrészt a két nemben eltérhet a genetikai háttér, illetve a patomechanizmus, másrészt a női
nemi hormonok növelhetik az asztmára való hajlamot (3).
Bár, az asztmához kapcsolt mortalitás nem túl magas, a súlyos asztmások között előfordulhat
a betegséggel kapcsolatos halál. Így pl. az USA-ban évente kb. 4200-an, Magyarországon kb.
200-an halnak meg a betegség következtében. Nem elhanyagolható viszont az allergiás és
asztmás betegségek életminőséget rontó, szociális és gazdasági hatása. Az asztmára pl. évi 18
milliárd $-t költenek az USA-ban évente.
Az allergiás betegségek és az asztma gyakoriságának növekedésének magyarázatára számos
elmélet született, mely feltehetőleg együttesen magyarázzák a jelenséget. A 2. fejezetben
tárgyalt tisztaság hipotézis, Th1-érés hipotézis, vagy a légszennyezettség (diesel pára, ózon)
növekedése együtt a megváltozott életmóddal feltehetőleg mind felelősek a betegségek
gyakoriságának ilyen mértékű növekedéséért.

5.3. A betegségek pathomechanizmusa
5.3.1. Allergia pathomechanizmusa
A fent említett elméletek egy része azt állítja, hogy az allergiás betegségekre való hajlamért a
Th1/Th2 egyensúly Th2 irányba tolódása felelős. Bár az elmúlt évek immunológiai
felfedezései (pl. a Th17 sejtek) ezt az elméletet kezdik árnyalni, számos bizonyíték van rá,
hogy az ún. Th2 citokinek fontos szerepet játszanak a betegségek kialakulásában. Magának az
allergiának a kialakulását egy viszonylag egyszerű mechanizmussal magyarázni lehet (38.
ábra).
Ez alapján az allergiás betegségek az I-es típusú túlérzékenységi reakciók közé tartoznak. Az
allergén először antigén prezentáló sejttel (általában dendritikus sejttel) találkozik, mely
kapcsolatba lépve naive T helper sejtekkel, azokat Th2 irányba differenciáltja. A Th2 sejtek
IL-4-et és IL-13-at termelnek, és a B sejtek IgM termelését átkapcsolják IgE termeléssé. Az
IgE Fc részével hozzákötődik a hízósejtek nagy affinitású FcεRI receptorához. Ha ezek a
hízósejtek találkoznak az allergénnel, az keresztköti az IgE-ket a hízósejtek felszínén, amitől a
hízósejtekben tárolt mediátorok felszabadulnak. Az egyik ilyen fő mediátor a hisztamin,
amely receptoraihoz kötődve kiváltja az allergia tüneteit: érpermeabilitás növekedése,
értágulat, simaizom összehúzódás stb. Ez érzékeny egyénen akár percek alatt is
bekövetkezhet. A hízósejtek Th2-es citokineket és más mediátorokat, pl. leukotriéneket is
kezdenek termelni, amelyek a későbbi gyulladásos válaszért felelősek.
Az, hogy az allergia milyen tünetekkel jár, az függ az egyén genomikai hátterétől, illetve
környezeti tényezőktől. A betegségek közül az allergiás asztma patomechanizmusát fogjuk
részletesebben tárgyalni.
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38. ábra
Az allergia kialakulásának egy lehetséges útvonala.

5.3.2. Az asztma patomechanizmusa
5.3.2.1.Állatkísérletek
Az állatkísérleteknek óriási a jelentősége a különböző gének funkciójának megismerésére és a
betegségek genomikai hátterének tisztázására. Bár az egerek „asztmája” sok tekintetben
különbözik a humán asztmától, az egér asztma modell nélkülözhetetlen eszközzé vált a
betegség patomechanizmusának felderítésében. Manapság, amit az allergiás pulmonális
gyulladás és a légúti hiperreaktivitás immunbiológiájáról tudunk annak túlnyomó része az
egér asztma modell kísérletekből származik. Ezekben a kísérletekben is rengeteg értékes
eredmény született főleg az asztma vizsgálatában. Ezek közül csak néhány érdekesebb
eredményt emelünk ki.
A leggyakrabban használt asztma modell állat az egér, amelyen allergiás légúti
túlérzékenységet váltanak ki. Ennek egyik módja, hogy az egereknek, általában
intraperitoneálisan (testbe) allergént, pl. ovalbumint (OVA) fecskendeznek a 0. és a 14.
napon. Ezáltal az állatok túlérzékenyek, allergiásak lesznek erre az allergénre. Majd a 28, 29
és a 30. napon 1%-os elporlasztott OVA oldatot lélegeztetnek be az állattal (4). Ez az
egértörzsek egy részében, légzésfunkciós, sejtbiológiai és immunológiai módszerekkel
bizonyítottan, az emberi allergiás asztmához nagyon hasonló tüneteket vált ki. Érdekes
módon, egyes egértörzseken sokkal nehezebb, vagy nem is lehet ilyet előidézni. Ez viszont
lehetőséget nyújt, hogy pl. a 3. fejezetben leírt módon, QTL vizsgálat segítségével
megállapítsuk, hogy milyen genomikai tényezők felelősek a védettségért, vagy a
túlérzékenységért.
Az állatkísérletek talán legfontosabb eredménye, hogy az egész asztmatikus folyamat
kulcsszereplői, és karmesterei a T sejtek. Genetikailag manipulált T sejt hiányos egereken
nem lehetett asztmát előidézni. Bármely más sejt (pl.: B sejt, hízósejt), vagy molekula (IgE,
hisztamin, vagy citokinek) hiányában ki lehet váltani asztmát, pl. szisztémás allergén
szenzitizálással, majd belélegeztetéssel, vagy allergénnel aktivált 2-es típusú T helper (Th2)
sejt bevitelével. A másik fontos tanulság, hogy a Th2 irányba eltolódott immunválasz
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önmagában is okozhat asztmát. Így a T-bet nevű transzkripciós faktor (olyan kis
molekulák, amelyek fontos szerepet játszanak a gének átírásában), amely a Th0 sejtek Th1
irányba történő polarizáltságáért felelős, kiütése még heterozigóta formában is (amikor még
mindig marad egy működő T-bet gén) spontán krónikus asztmát indukált (5). Ennek
magyarázata, hogy ezekben az egerekben a Th1/Th2 egyensúly eltolódik Th2 irányba, és ez
önmagában is elég az asztma kiváltására. Ezt igazolják a GATA-3 KO egereken kapott
eredmények is. A GATA-3 a T-bet ellenpárja, azaz a Th2 irányú polarizálódásért felelős
transzkripciós faktor. Kiütése megakadályozta az allergén-indukálta asztma kialakulását. A
GATA-3 expressziója emelkedik az asztmás tüdőben, és immuncitológiai képeken együtt
expresszálódik IL-5-tel, IL-4-gyel és IL-13-mal, ami mutatja ezen faktorok fontosságát
asztmában. A GATA-3 további fontos szerepét mutatja, hogy GATA-3 antiszenz (ASGATA3) kezelés megszünteti egéren az OVA indukálta asztmatikus tüneteket. Ilyenkor az
AS-GATA-3 hozzákötődik a GATA-3 mRNS-hez („szenz szál”), és annak lebomlását,
inaktivációját okozza (6).
Ellentmondásos eredmények születtek a Th1-es sejtek szerepének vizsgálatában. Genetikailag
manipulált T sejt hiányos egereken allergénnel aktivált Th1-es sejtekkel súlyos tüdőgyulladást
lehetett kiváltani. A Th2 sejtek segítségével kiváltott asztmát Th1 sejtekkel nem lehetett
megszüntetni, sőt a tüdő gyulladása fokozódott, igaz a mucus termelődés visszaszorult (7).
Ezek az eredmények ellentmondanak annak a feltételezésnek, hogy a Th1-es sejtekkel
ellensúlyozni lehet a Th2-es asztmát. Az állatkísérletek alapján a Th1-es sejteknek akkor
lehetnek jótékony hatásai, ha a Th2 sejtek megjelenése előtt már jelen vannak. Ilyenkor
megakadályozhatják, hogy a Th0 sejtek Th2 sejt irányba differenciálódjanak. Jó példa erre,
hogy ha az egereket az allergén szenzitizálás előtt BCG vakcinával kezelték (amely Th1-es
immunválaszt indukál), megakadályozták a légúti eozinofíliát és a hiperreaktivitást. Ezen
kívül több kísérlet bizonyítja, hogy a Th1 sejtek által termelt interferon-γ az egyik felelős a
mucus termelés szabályozásáért, hiszen adagolásával megszűnik annak túltermelődése.
Az asztmában szintén kulcsszereplő a Th2 sejtek által termelt IL-5. Az IL-5 legfontosabb
szerepe az eozinofilek aktiválása és akkumulációjának erősítése az allergiás gyulladás alatt.
IL-5 transzgenikus egérben (Clara cell 10 gén (CC10) promótere után ültetik be az IL-5
génjét, miáltal csak a tüdő epitél sejtekben nagyon erős lesz az IL-5 expresszió) magas az
eozinofilszám és súlyos asztma alakul ki. Ezzel szemben IL-5 kiütése véd az asztma ellen.
Hasonlóan, anti-IL-5 kezelés teljes mértékben megszüntette az eozinofileknek a légutakba
való beáramlását, a peribronchiális eozinofil akkumulációt és megakadályozta a metakolinnal
kiváltható légúti hiperreaktivitás kialakulását. Ezen kívül IL-5-tel IgE, vagy IL-4 hiányos
egereknek vissza lehetett állítani az asztmára való hajlamot. Mindezek alapján az IL-5
semlegesítése ígéretes terápiás eszköznek tűnt. Ezért volt kellemetlen meglepetés, hogy
humán klinikai vizsgálatokban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Szintén nagyon fontosak a közös receptor alegységgel (IL-4Rα) rendelkező IL-4 és az IL-13,
amelyek többek között a Th2 polaritásért felelősek és átkapcsolják a B sejteket IgE
termelésre. Emellett az IL-13 fokozza a mucustermelést, a légúti hiperreaktivitást és az
eotaxin termelést is. Semlegesítése, vagy kiütése jelentősen csökkentette az allergénindukálta asztma tüneteit. Az IL-4 viszont kulcsfontosságú az allergiás válasz
kialakulásában. Szerepet játszik az eozinofil infiltrációhoz fontos adhéziós molekula (VCAM1) expressziójában és a hízósejt differenciálódás egyik kofaktora. Kiütése megakadályozta az
asztma kialakulását, bár ezt IL-5 adagolással vissza lehetett állítani.
Az állatkísérletek fontos adatokat szolgáltattak az IgE szerepéről is. A környezeti allergének
hatására megnövekedett IgE termelés az asztma egyik jellemzője. Az IgE keresztkötődése a
nagy affinitású IgE receptorokon (FcεRI) a hízósejtek felületén felszabadítja az abban tárolt
mediátorokat és citokineket. Ez az azonnali allergiás reakció központi mechanizmusa.
Allergén-specifikus IgE-vel történő passzív szenzitizálást követő allergén belélegeztetéssel
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légúti hiperreaktivitást lehetett egereken kiváltani. Ennek ellenére IgE, sőt B sejt hiányos
állatokon (melyek nem képesek IgE-t termelni) is ki lehetett asztmát váltani, ami bizonyítja,
hogy nem feltétlenül szükségesek a T sejtek aktivációjához. Hasonlóan, az asztmában
kulcsfontosságúnak tartott hízósejtekről is bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül szükségesek
az asztma kialakulásához. A hízósejtek aktiválása bronchokonstriktorok (hisztamin,
leukotriének) megjelenéséhez vezet a légutakban, amelyek hozzájárulnak a korai asztmás
tünetekhez, sőt közvetlenül ki is válthatják azt. Ezen kívül a hízósejtek több helyen szerepet
játszhatnak az asztma késői szakaszának a kialakulásában is. Termelnek például IL-4-et és IL5-öt, angiogén faktorokat, kemokineket (RANTES), amelyekkel erősíthetik a Th2-es
immunválaszt és az eozinofilek beáramlását a tüdőbe. Mindezek ellenére genetikailag
módosított hízósejt hiányos egereken is ki lehetett váltani asztmát.
A hisztamin szintéziséért egyetlen gén a HDC a felelős. Ha a HDC génjét kiütjük, és az
állatokat hisztamin mentes tápon tartjuk, az egerekben nem lesz hisztamin, és az asztmatikus
tüneteke enyhülnek, de hasonlóan a hízósejt hiányos egerekhez, nem szűnnek meg teljesen.
Fontos állatkísérletek jelentek meg a kemokinek szerepének megismerésére asztmában. Ezek
közül csak azt emelnénk ki, amelyik a kemokinek neutralizálásának hatását vizsgálta az
asztma tüneteire. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az egyes kemokinek más és
más asztmához vezető sejtes és molekuláris utakat aktiválnak. Így az MCP-1 semlegesítése
drasztikusan csökkentette a légút hiperreaktivitást, és gyulladást, a RANTES neutralizálása
csökkentette az eozinofil és limfocita infiltrációt, míg az eotaxin gátlása csökkentette, de nem
szüntette meg az eozinofíliát, és a légúti hiperreaktivitást. A kemokinek szerepét bizonyítja,
hogy több kemokin receptor kiütése csökkentette az asztma tüneteit. Így az eozinofilek,
hízósejtek és bazofilek felületén, és azoknak a gyulladáshoz való vándorlásában fontos CCR3
(ligandjai az eotaxinok, RANTES, MCP-2,4) kiütése, vagy blokkolása csökkentette a légúti
eozinofíliát, bár az AHR, nem csökkent. Hasonlókat tapasztaltak a Th2-es sejtek felszínén
található CCR4 esetében is (8).
Az állatkísérletek alapján feltételezik, hogy legalább három, egymással részben átfedő
mechanimus vezethet a légúti hiperreaktivitás kialakulásához. Mindegyik feltételezett
mechanizmus első kulcslépése az, hogy az antigén (allergén) aktiválja a naiv Th0 sejteket,
amelyek Th2 irányba differenciálódnak. Az első mechanizmus szerint a Th2 sejtek által
termelt IL-4 átkapcsolja a B sejteket IgE termelésre, amelyek hozzákötődnek a hízósejtek
felületén található nagy affinitású FcεRI receptorokhoz. Ha ez újból találkozik az allergénnel
(amelyre az IgE specifikus), akkor az keresztköti a receptorokon megkötött IgE-ket, amely a
hízósejtek aktiválásához és degranulációjához vezet. A környezetbe áramló mediátorok (pl.:
hisztamin és leukotriének) az azonnali allergiás válaszhoz vezetnek, míg a szintén a hízósejtek
által termelt, általában Th2-es citokinek (pl.: IL-4, IL-5), illetve kemokinek elősegítik az
eozinofilek infiltrációját, és tovább erősítik a Th2-es immunválaszt egy önerősítő folyamatot
indítva így el.
A második mechanizmus szerint a Th2 sejtek által termelt IL-5 kiváltja az eozinofilek
kiáramlását a csontvelőből és aktiválja azokat. Mivel növeli az eozinofilek érzékenységét
különböző, a tüdő epitéliumja által termelt kemokinre (pl. eotaxin, RANTES, IL-8), az
eozinofilek a tüdőbe áramlanak, és ott károsítják az epitélsejteket és kiváltják a légúti
hiperreaktivitást. Legújabb eredmények alapján az is ismert, hogy az eozinofilek nemcsak
effektorsejtek, hanem szabályozószerepük is van, így antigénbemutató sejtként elősegítik a T
sejtek proliferációját és a Th2 citokinek termelését, ami szintén egy pozitív visszacsatolást
eredményez.
A harmadik mechanizmus IL-4 és IL-5 független, és kulcsszereplője a szintén a Th2 sejtek
által termelt IL-13. Ezt a mechanizmust IL-5 KO egereken fedezték fel. Az IL-13 önmagában
is ki tudja váltani a légutak mucus túltermelését, a légúti hiperreaktivitást, és erősíti az eotaxin
termelését, elősegítve ezáltal az eozinofilek tüdőbe áramlását. Ez az egymás mellett létező
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három alternatív út magyarázza, hogy miért lehet kiváltani asztmát hízósejt hiányos
egerekben, miért nem volt hatásos az anti-IL-5, vagy hogyan lehet IgE, vagy B sejt hiányos
egerekben légúti túlérzékenységet indukálni allergénnel.
A fentieket tovább bonyolítja (árnyalja), hogy az elmúlt években a Th1 és Th2-es sejteken
kívül felfedezték a Th9, Th17 és Th22-es, az invariant natural killer T (iNKT), illetve a Treg
sejteket is, melyekről mind kimutatták, hogy fontos szerepet játszanak az allergiás
megbetegedésekben. Az IL-23 és az IL-17 citokinek fontosak a Th17-es sejtek érésében és
túlélésében és bizonyítottan szerepet játszanak az allergiás légúti gyulladásban. A Th17 sejtek
a neutrofilok légutakba való áramlásában fontosak. Az IL-23 ezen kívül a légúti
eozinofíliában is szerepet játszik.
Egy másik tanulmányban a prostaglandin D2 receptor KO egéren kimutatták, hogy az
állatokban szenzitizálással, hasonlóan a vad törzzsel emelkedett szérum IgE szintet lehetett
elérni, de nem alakult ki bronchialis hiperreaktivitás, és eozinofilia a tüdőben, és ugyanitt
kisebb volt a Th2 citokinek és a limfociták beszűrődése is, összehasonlítva a vad állatokkal.
Az eredmények alapján a prostaglandin D2 egy hízósejt-eredetű mediátor, amely asztmatikus
választ vált ki (9).
Humbles és mtsai. egér modellen a komplement C3a szerepét bizonyították az asztma
patogenezisében (10). Mások microarray analízissel a komplement C5 szerepét bizonyították
asztmában. A C5 hiányos állatokban pedig nem alakult ki asztma. Hasonló hatása volt a C5R1
receptor blokkolásának is.
A fentieken kívül, rengeteg gén kiütése, vagy túlexpressziója módosítja az asztma tüneteit
egerekben, ami az asztma poligénes jellegét bizonyítja. Ezek közül részletek nélkül még
fontos megemlíteni a TGF-β, és az IL-10 gének szerepét a betegség patomechamizmusában.

5.3.2.2.Egyéb patomechanizmusok, gének
Fontos megjegyezni, hogy az állatkísérletek túlnyomó többsége az allergiás asztmára
koncentrál, azonban egyre világosabb, hogy a nem-allergiás asztmának más a
patomechanizmusa, illetve a gyulladás és a remodelling az atópiától függetlenül is
bekövetkezhet (11). Továbbá, egyre inkább elfogadott tény, hogy az asztma nem egy
betegség, hanem a fenti definícióval és tünetekkel jellemezhető betegségek gyűjtőfogalma.
Részben emiatt a ma használatos asztma elleni gyógyszerek nem mindenkiben hatásosak,
illetve az allergia tüneteinek enyhítése nem hozta meg az asztma kezelésében a várt hatást
(12).
Az asztma pathomechanizmusához emberben fontos kiegészítő tudást kaptunk a genetikai és
genomikai vizsgálatokból (ld. lejjebb), és a különböző farmakológiai, farmakogenomikai
kutatásokból.
Egyik ilyen fontos eredmény az, hogy emberben igen fontos mechanizmus a légúti
remodelling, azaz a légutak irreverzibilis módosulása. Ebben fontos szerepe van a légutak
epitél sejtjeinek (11, 13). Az asztma összes altípusában, függetlenül az életkortól az epitél
sejtek aktiválódása és károsodása bizonyított. Az egyik fontos mediátor, melynek szerepét
genomikai, genetikai módszerekkel is bizonyították a thymic stromal lymphopoetin
(TSLP), melyet az eptitél sejtek termelnek toll like receptor (TLRs) 2, 4, 8 és 9 aktivációra.
Ez a dendritikus sejtek (DC) felszínén található OX40L upregulációját okozza, így a DC-k a
Th2-es választ erősítik.
Az epitél sejtek integritásában fontos szerepet játszanak a tight junction fehérjék, melyek
közül pl. a claudin-1 expressziójának növekedéséről kimutatták, hogy súlyosbítja
asztmásokban a légúti remodelinget. A génben, emberben genetikai variációkat is találtak,
amely befolyásolja az asztmára való hajlamot (13).
Az E-cadherin (CDH1 gén) és a zona occludens-1 (TJP1 gén) tight junction gének
expressziója csökken asztmások epitéliumában. A vizsgálatok alapján az E-cadherinnek
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jelentős szerepe van annak szabályozásában, hogy a belélegzett antigénekkel szemben
tolerancia maradjon fenn, vagy immunválasz alakuljon ki, valamint az epitél sejtek barrier
funkciójában is fontos szerepet tölt be. Hasonlóan fontos szerepe van a filaggrin-nek, melynek
mutációi főleg ekcémával társuló rhinitisre és asztmára hajlamosítanak, illetve a COL29A1
génnek amelyik egy epidermális kollagént kódol, és melynek variánsai atópiás dermatitisre
hajlamosítanak.
Az epitél sejtek citokineket is termelnek. Ezek közül az újonnan felfedezett IL-33 növeli a
hízósejtek degranulációját, és emelkedett szintje asszociál súlyos asztmával.
Fontos megemlíteni, hogy az allergének mellett, sőt talán azokat is megelőzve, az asztma
rohamokért leginkább a légúti vírusos fertőzések a felelősek, ezek közül is a legfontosabbak a
rhinovírusok (11).
A remodeling-ben játszik szerepet egy újonnan felfedezett gén a LIGHT (lymphotoxinrelated inducible ligand), melyet egy TNF családba tartozó gén kódol (14). A LIGHT
blokkolása, vagy kiütése egerekben csökkentette a szubepitéliás fibrózist, a sima izom
hipertrófiát, és allergiás asztma modellen az AHR-t. A LIGHT anyagcsereútvonalán olyan
citokinek szerepelnek mint transforming growth factor-β (TGF-β, génje a TGFB1) és az IL13.
Biztosra vehető, hogy a környezeti faktorok tartós hatásában szerepet játszanak az
epigenetikai módosulások, melyek hosszútávon befolyásolják az asztmában szereplő gének,
illetve miRNS-ek expresszióját. Azonban erre vonatkozólag még csak igen kevés bizonyíték
áll rendelkezésünkre. Ezek közül az egyik példa, hogy összefüggést találtak a között, hogy a
terhes anya milyen közlekedési légszennyezettségnek van kitéve, valamint az acyl-CoA
synthetase long-chain family member 3 (ACSL3) gén szabályozásában szerepet játszó CpG
sziget metilációja és a megszületendő gyermekekben 5 éves kor előtt kialakuló asztma között
(15).
Egy másik példa, hogy a diesel részecskék, illetve az Aspergillus fumigatus gomba
belélegzése hipermetilációt indukált az IFN-γ gén promóterében és hipometilációt az IL-4
promoterében, s ezek szignifikánsan befolyásolták az IgE szintet (16).

5.4. Az allergiás betegségek genomikai vizsgálatának nehézségei
Az allergia genetikai szempontból a multifaktoriális betegségek közé tartozik. Az allergia
szempontjából ez azt jelenti, hogy kölcsönhatás van a specifikus immunválaszt és az IgE
termelést befolyásoló gének között, amelyet erősen befolyásolnak különböző nem-genetikai
tényezők, különösképpen a számos környezeti allergén szintje és a velük való találkozás
gyakorisága. A betegség genomikai hátterének feltérképezését számos probléma teszi
különösen nehézzé (ld. 2. fejezet). Az egyik a genetikai heterogenitás, amely azt jelenti,
hogy különböző egymásra ható gének, vagy gének csoportjai vezethetnek hasonló klinikai
képhez. Allergiás betegségekben erre példa az, hogy különböző gének mutációi vezethetnek
megnövekedett IgE szinthez, vagy fokozott gyulladási válaszhoz. A másik probléma a
fenokópia jelensége, amely azt jelenti, hogy kizárólag környezeti tényezők is vezethetnek egy
egyébként genetikai hátterű betegséghez. Példa erre, hogy megfelelő beavatkozással
gyakorlatilag minden kísérleti állat allergiássá tehető. Szintén nehezíti a vizsgálatokat az
úgynevezett pleiotrópia, amely azt jelenti, hogy ugyanazok a génmutációk más klinikai
képhez vezethetnek a különböző környezeti tényezők hatására. Érdekes példa erre a CD14
gén -159C/T promóter polimorfizmusa, mely környezeti tényezőktől függően hajlamosíthat,
vagy védhet az allergiás betegségekkel szemben.
A következő probléma, amely megnehezíti az allergia genomikai hátterének vizsgálatát, az a
genomikai kutatások azon feltétele, hogy olyan betegeket vizsgáljunk, melyeknek a klinikai
képe pontosan meghatározott és behatárolt. Minél pontosabban tudjuk definiálni az adott
öröklődő betegséghez tartozó klinikai képet, annál nagyobb az esély, hogy megtaláljuk annak
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genetikai hátterét. Az allergiás betegségek klinikai képének pontos meghatározása jelenti az
egyik legnagyobb kihívást a kutatásokban. Például nincs olyan fiziológiai mérés, amellyel
abszolút módon diagnosztizálni lehetne az allergiás rhinitist, vagy az allergiás eredetű
ekcémát.
Ezen kívül az allergiás klinikai kép gyakran egy mozgó célpont. A tünetek általában
epizódokban jelentkeznek, és a betegség megnyilvánulása jelentősen módosulhat az
életkorral. Például az asztmára jellemző mind a krónikus, mind az akut légúti gyulladás
(általában IgE által mediált, vagy légúti allergénekre adott gyulladási immunválasz). Amikor
az asztmát definiáljuk, általában az akut gyulladás tüneteire koncentrálunk és az ezzel együtt
megnövekedett simaizom-kontrakcióra, a fokozott váladéktermelésre és a vascularis
permeabilitásra. Ezzel szemben ezek közül egyik tényező sem változik meg jelentősen a
krónikus légúti gyulladás következtében kialakuló strukturális és funkcionális változások
után. Idősebb betegeken az asztma diagnózisát megzavarhatja a krónikus obstructiv
pulmonalis betegség (COPD), vagy az erős dohányzás. Ezek a fenokópiának a klasszikus
esetei és hamis pozitív betegeket jelentenek. Hasonlóan nehezíti az asztma vizsgálatát a
felnőtteknél gyakran előforduló ismeretlen patomechanizmusú nem-allergiás asztma.
További nehézséget jelent a fenotípus specifikus gének keresésében az a tény, hogy az
allergiás betegségek nagyon sokszor együtt fordulnak elő. Az allergiás asztmás betegeknek
60-80%-nak szintén van allergiás rhinitise. Becslések szerint az atópiás dermatitises
újszülöttek 40%-nál 3-4 éves korára asztma fog kialakulni. Más tanulmányokban az asztmás
betegek 35%-nak van atópiás dermatitise és körülbelül 20-38%-a az allergiás rhinitises
betegeknek van asztmája (17-19). Ez azt jelenti, hogy a genomikai vizsgálatokban, az asztmás
csoportban általában ugyanúgy kezelik azokat a betegeket, akiknek asztmája és allergiás
rhinitise van, mint az asztmás és atópiás dermatitises betegeket. Feltéve, hogy vannak olyan
gének, amelyek az alsó légutak gyulladásáért felelősek (asztma), vannak olyanok, amelyek a
felsőért (rhinitis), vagy általában az atópiás hajlamért, vagy az ekcémáért, ezek a gének
könnyen elveszhetnek ezekben a vizsgálatokban.

5.5. Az öröklődés vizsgálata
Az allergiás betegségek öröklődésének vizsgálatára a legfontosabb módszerek a szegregációs
analízis, az ikerkutatások, és a „founder” populációk vizsgálata. A szegregációs analízisekben
azt vizsgálják, hogy egy adott fenotípus (itt az asztma, vagy az allergiás rhinitis), a családokon
belül együtt öröklődik-e valamilyen genotípussal (genetikai markerrel pl. polimorfizmussal).
Ezek a vizsgálatok azt jelzik, hogy vannak úgynevezett major (meghatározó, döntő) gének az
allergiás megbetegedésekre való hajlamban. Az atópia és az IgE szintek öröklődésére a
multifaktoriális jellegből adódóan leírtak domináns, recesszív, kodomináns és poligénes
modellt is. Az hogy az asztmára, és az atópiás állapotra való hajlam öröklődő, legélesebben az
ikervizsgálatokból látszik. Az egypetéjű ikreknél az asztma konkordanciája (együttes
előfordulása) szignifikánsan nagyobb, mint kétpetéjű ikreknél. Az asztma konkordanciája
egypetéjű ikreknél a különböző tanulmányokban 26-75%-nak adódott. A nagy különbség a
két szélső érték között a különböző környezeti hatások miatt van. „Asztmára hajlamosító”
környezetben, pl. egyes angliai, vagy újzélandi városokban, ahol az asztma előfordulása
nagyon gyakori, kapták a magasabb értékeket, míg más környezetben, ahol a betegség sokkal
ritkábban fordul elő, kapták az alacsonyabb értékeket). Az atópiás hajlam öröklődését
támasztja alá az a megfigyelés, hogy az olyan családokban, ahol egyik szülő sem szenved
allergiás betegségben a gyermekeiknél a betegség előfordulási rátája 11-13%, míg ahol
mindkét szülő allergiás ott a gyermekek 50-70%-a beteg.
Az asztma genomikai vizsgálatának nehézségeit mutatják a testvérvizsgálatok eredményei is.
A λs az asztma esetében 2, bár vannak olyan populációk is, ahol a környezeti tényezők
kevésbé hajlamosítanak asztmára, és inkább a genetikai tényezők dominálnak ez az érték 7.
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Az atópiás allergiának a λs értéke az asztmáénál alacsonyabb, mutatva egyrészt a betegség
nagyobb gyakoriságát, és a környezeti tényezők erősebb hatását. Ez ismét azt bizonyítja, hogy
a genetikai háttér tisztázásához olyan szub-fenotípusokat kell találni, amelynél a kimutatható
öröklődés nagyobb.
Számos alkalommal figyeltek meg a betegségre való hajlamban szülői hatást, azaz a genetikai
imprinting jelenséget. Az atópiára való hajlam kockázata azokban a gyermekekben sokszor
nagyobb, akiknek az anyja atópiás. Ennek a jelenségnek a magyarázata jelenleg még nem
ismert. A hipotézisek közül van, amelyik a jelenséget az anya-magzat immunológia egymásra
hatásával magyarázza a terhesség alatt, illetve a szoptatáskor, van amelyik a genetikai
imprintinget feltételez, azaz azok közül a gének közül, amelyek az atópiára hajlamosítanak
inkább az anyaiak fejeződnek ki.

5.6. A genetikai vizsgálatok eredményei
Az allergiás, atópiás kórképek közül, a legtöbb vizsgálatot allergiás asztmában végezték, így
főleg ezeknek a vizsgálatoknak az eredményein keresztül ismertetjük az allergiás kórképek
genetikai hátterét. Ebben a témakörben eddig több mint 600 gén asszociációs vizsgálatot
publikáltak, és több mint 140 gént találtak, amely kapcsolatot mutatott valamilyen
vizsgálatban és populációban asztmával, vagy atópiás kórképpel. Azonban ezek többségét
nem igazolták más, független vizsgálatokban. Eddig 54 olyan gént találtak, amelyet 2-5
független vizsgálatban sikerült igazolni, 15 gént, amelyet 6-10 vizsgálatban, és 10 gént,
amelyet >10 vizsgálatban. Ez utóbbiakban található genetikai variációkról jelenthető ki, hogy
nagy valószínűséggel befolyásolják az asztmára, allergiára való hajlamot, bár természetesen a
többi gén szerepe sem zárható ki. Ezek a gének a következők (zárójelben, illetve kiemelt
betűvel a gén hivatalos neve): interleukin-4 (IL4), interleukin-13 (IL13), β2 adrenergic
receptor (ADRB2), fő hisztokompatibilitási komplex, class II, DQ β1 (HLA- DQB1), tumor
necrosis factor- α (TNF), lymphotoxin-α (LTA), nagy affinitású IgE receptor (MS4A2), IL-4
receptor (IL4R), CD14 és ADAM33. Ez utóbbi azért jelentős, mert az ADAM33 volt az első
olyan gén, amelyet prekoncepció nélküli vizsgálatban sikerült először kimutatni, azaz teljes
genomszűrés után pozícionális klónozással, és ezután >10 vizsgálatban tudták igazolni
jelentőségét.
Eddig számos teljes genomszűrést publikáltak asztmás, vagy asztmához kapcsolódó
fenotípusokra. Az asztma genetikai komplexitására utal, hogy 20 különböző genomterületen
találtak asztmára/atópiára hajlamosító géneket. Mivel ezek a genomterületek általában 10-20
millió bázispár nagyságúak, egyenként több száz jelölt gént is tartalmazhatnak. A következő
feladat ezeknek az óriási genomterületeknek a szűkítése, a felbontás javítása, általában sűrűn
elhelyezkedő SNP markerekkel.
Az allergiás betegségekre jellemző géneket csoportosíthatjuk a gének funkciója alapján: (I)
immunválasz gének, amelyek meghatározzák, hogy pl. a környezeti allergénekkel szemben
milyen specifikus immunválaszt ad a szervezet; (II) nem-specifikus immunválasz gének,
melyek a szervezet IgE termelését határozzák meg; (III) klinikai fenotípus specifikus gének
(pl. asztma, allergiás rhinitis, atópiás dermatitis), melyek a betegség megjelenési formáját
befolyásolják. A prekoncepció nélküli kutatásokban gyakran olyan géneket azonosítanak,
amelyeknek a funkciója nem ismert, itt ez utóbbi megismerésé további in vitro, in vivo, illetve
állatkísérletek szükségesek.
A következőkben szisztematikusan, kromoszómák szerint először a genetikai módszerekkel
kapott eredményeket ismertetjük. Azokat az eredményeket emeljük ki, amelyek több
tanulmányban is konzekvensen szerepeltek, illetve jelenlegi tudásunk alapján jelentősnek
tűnnek. A jelölt gének és kromoszóma lokalizációjuk és feltételezett funkciójuk a 10.
táblázatban szerepelnek. Itt kell megjegyezni, hogy az elmúlt években hivatalosan egy új gén
nómenklatúrát vezettek be. Ezért több gén neve megváltozott. Sokszor azonban a gén régi, ma
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már szabálytalan neve az ismert. Ezért a szövegben sokszor a gén korábbi nevét használom,
és zárójelben nevezem meg a gén jelenlegi, hivatalos nevét.
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11. táblázat
Az asztmával és társbetegségeivel kapcsoltságot mutató jelölt gének kromoszóma
lokalizációja és feltételezett funkciója. Dőlt betűkkel a gének hivatalos rövidítése látható.
Kromoszóma régió
2q14

Jelölt gének
IL1 géncsalád

2q33
5q31-q33

CTLA4
IL4, IL13, GM-CSF
(CSF2)
IL5

IL9
SPINK5
ADRB2
Leukotriene C4 synthase
CYFIP2
TIM1, TIM3 (HAVCR1,
HAVCR2)
CD14
5p13

6p21.3

Feltételezett funkció
Gyulladási válasz
befolyásolása
T-sejt aktiváció fékezése
B sejtek átkapcsolása IgE
termelésre, Th2 válasz
kiváltása
Eozinofíl felszabadítása a
csontvelőből, eotaxin
(eozinofil kemoattraktáns)
termelés fokozása
T, B és hízósejtek
funkciójában
Epitélsejtek differenciálódása
Β2 agonisták kötődése
Leukotriének szintézise
CD4+ sejtek adhéziója
Th0 sejtek differenciálódása

Asztma
AD, Asztma, atópia
Asztma
Asztma
Asztma
Asztma

Bakteriális LPS kötő receptor Emelkedett IgE szint
Diverz funkció

Asztma

Antigén bemutatás

HLA-G

Immunválasz szabályozása

Specifikus IgE, vagy
IgG antitestek
Asztma

LTA

Sejtadhéziós molekulák és
citokinek expressiójának
indukálása
Gyulladási válasz közvetítése Asztma

7q31

CFTR

Tüdőben transzmembrán
kloridion csatorna

11q13

FcεRI-β (MS4A2)

Basophil, dendritikus és
hízósejteken IgE receptor
Transzkripciós faktorok
Légutak összehúzódása és
gyulladás, epitélsejtek
proliferációja
Légúti gyulladás
szabályozása
IL-4 aktivitás gátlása
IL-4 termelés, hízósejt érése
Esszenciális citokin-regulált
transzkripciós faktor
IL4 és a HLA-D gének
transzkripcióját növeli
Az NO vasodilatator, és
légúti gyulladási regulátor
CD45 splicing szabályozása
Transzkripciós szabályozás

ETS-2, ETS-3
CHRM1

CC16 (SCGB1A1)
INF- γ (INFG)
SCF (KIT ligand)
STAT6
NFY-β
NOS1
12q24.21–q24.33
13q

Asztma, magas IgE
Magas IgE, asztma,
bronchialis
hiperreaktivitás
Asztma, bronchialis
hiperreaktivitás

ZFR, NPR3, ADAMTS12
PRLR, IL7R, LIFR,
PTGER4
HLA-D

TNF

12q14.3-q24.31

Fenotípus
Asztma, atópia

SFRS8
PHF11, (SETDB2,

Allergiás
bronchopulmonalis
aspergillosis
Atópia, asztma, anyai
öröklődés
Asztma
Asztma

Asztma
Asztma, atópia, össz
IgE

Asztma
Asztma
Magas IgE szint
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14q11.2-q13
14q22.1-24
16p21
17q11.2

RCBTB1(?))
T sejt receptor α és δ

(?)
Kölcsönhatásba lép az MHCpeptid komplexekkel
PTGDR
T sejt kemotaxis
Arginase 2 (ARG2)
NO termelés gátlása
IL4R
IL-4-nek (és az α alegység az
IL-13-nak is) receptora
RANTES (CCL5), MCP-1 Leukociták gyulladáshoz
(CCL2), eotaxinok
vonzása (kemokinek)
(CCL11 és CCL24)

Specifikus IgE
antitestek
Asztma
Asztma
Atópia, asztma

Asztma

A táblázatban előforduló rövidítések ABC sorrendben:
ADAMTS12: A disintegrin and metalloproteinase domain with thrombospondin type 1 motif
12; ADRB2: β2 adrenergic receptor; CC16: Clara cell protein 16 or uteroglobin; CHRM1:
cholinergic receptor muscarinic-1; CSF2: colony stimulating factor 2 (granulocytemacrophage); CTLA4: Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4; CYFIP2: cytoplasmic fragile X
mental retardation protein-interacting protein 2; PTGDR: prostaglandin D2 receptor; DPP10:
dipeptidyl peptidase 10; ETS: Epithelium specific transcription factor; HAVCR: hepatitis A
virus cellular receptor; HLA: human leukocyte antigen; IL: interleukin; IL7R: IL-7 receptor;
INF: interferon; LIFR: Leukemia inhibitory factor receptor; LTA: lymphotoxin-α; MCP-1:
monocyte chemoattractant protein-1; MHC: major histocompatibility complex; MS4A2:
membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2 (high affinity IgE receptor β
subunit); NOS1: neuronal nitric oxid synthase; NPR3: Natriuretic peptide receptor C; PHF11:
plant homeodomain finger protein-11; PRLR: Prolactin receptor; PTGER4: Prostaglandin E4
receptor; RANTES: regulated on activation normal T cell expressed and secreted; SCF: stem
cell factor; SFRS8: splicing factor, arginine/serine-rich 8; STAT6: signal tranducer and
activator of transcription 6; TIM: T-cell integrin mucin-like receptor; TNF: tumor necrosis
factor-α; ZFR: Zinc finger RNA binding protein.

5.6.1. 2-es kromoszóma
Több tanulmány talált kapcsolt markert az asztmával a 2q pozícióban. A jelölt gének közül
kiemelkedik a gyulladásokban kulcsfontosságú IL-1 géncsalád. De itt található a citotoxikus T
limfocita asszociált antigén-4 (CTLA4) gén 2q33-as pozícióban, amely magas IgE szinttel
mutatott összefüggést. A CTLA4 gén bizonyos haplotípusai megnövekedett asztma
kockázatot is mutattak. Érdekes módon a gén promóter régiójában található egyik SNP
kötőhelyéül szolgálhat az ETS transzkripciós faktoroknak, amelyeket mások szintén
összefüggésbe hoztak az asztmával (ld. 11-es kromoszóma).
A 2q14 kromoszómarégión található az IL1 géncsalád. Mind egy-markeres, mind két- és
három-lókuszos haplotípus SNP analízis összefüggést mutatott az asztma és az itt található
IL1RN gén között, ami az IL-1 receptor antagonistát kódolja (20). Ez a mediátor fontos
szerepet tölt be a gyulladásos és a gyulladás-ellenes citokinek egyensúlyának fenntartásában.
A vizsgálatokat először német populáción végezték el, majd később megismételték, és az
eredményeket igazolták független olasz családokon is. Ezen kívül az itt található IL1A gén 5ös exonjában +4845-ös pozícióban egy G/T báziscserét találtak, amelyik alanin/szerin
szubsztitúciót okoz. Ez az SNP és egy haplotípus, amelybe az IL1A, IL1B és az IL1RN gének
tartoznak összefüggést mutatott atópiával nem-asztmás felnőtteken.
5.6.2. 5-ös kromoszóma
Először szegregációs analízissel Amish populációba tartozó családokat vizsgálva találtak
genetikai kapcsoltságot az össz IgE szint és az 5q31 régió között, melyet ezután többen is
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megerősítettek (21). Mások kapcsolatot találtak a régió és az eozinofil szint között, s az 5q3133 lett az atópia és az asztma egyik legtöbbet vizsgált régiója. Az 5q31-33 régió több olyan
gént tartalmaz, amely modulálja az atópiás választ. Itt található az IL4, az IL13, az IL5, a
CD14 és a GM-CSF (CSF2) génje. Az IL-4 és az IL-13 fontos szerepet játszik a B sejtek IgE
termelésre való átkapcsolásában, míg az IL-5 az eozinofilia kialakulását befolyásolja.
Az IL4 gén közelében elhelyezkedő mikroszatellita marker és a nem-specifikus (össz) IgE
szint között szoros összefüggést találtak. Az IL4 3017 G/T variánsa, illetve az alléllal
jellemezhető haplotípus modulálja az IL-4 IgE szintet befolyásoló hatását. 1120 német iskolás
gyermek részvételével elvégzett asszociációs vizsgálatban vizsgálták az IL4-ben található
polimorfizmusok hatását az atópiás betegségek fenotípusára. Összesen 16 polimorfizmust
találtak az IL4 génben. Szignifikáns asszociációt találtak egymással LD-ben lévő
polimorfizmusok és az orvos által diagnosztizált asztma, valamint az össz IgE szint között.
Más tanulmányokban az IL4-589*T homozigótaságot asztmával, rhinitissel és atópiával
hozták összefüggésbe.
Az IL-13 fontos szerepet tölt be az asztmában. Fokozza a mucustermelést, a légúti
hiperreaktivitást és a fő eozinophil kemoattraktáns eotaxin termelését. Polimorfizmusai (pl.
Q110) asszociáltak emelkedett IgE szinttel, és asztmával. Promóter régiójában a –1111
pozícióban található polimorfizmus szignifikáns kapcsoltságot mutatott asztmával, légúti
hiperreaktivitással és pozitív bőrpróbával.
Polimorfizmust találtak a bakteriális lipopoliszacharid (LPS) nagy affinitású receptorának
(CD14) transzkripciós start helye előtt is, amely szintén összefüggést mutatott az össz IgE
szinttel. A polimorfizmus megnövekedett sCD14 (szolubilis CD14) szinttel járt. Mivel az
atópia prevalenciája és az LPS szint között inverz összefüggés van, ez magyarázhatja a
gyermekkori fertőzés és az atópia közötti kapcsolatot. A CD14 –159C/T polimorfizmus
hatásmechanizmusának tisztázása rávilágított arra a komplex módra, amellyel egy genetikai
polimorfizmus befolyásolni tudja egy allergiában szerepet játszó gén expresszióját (22).
Újszülöttkorban genetikailag meghatározott, hogy emelkedett CD14 expresszió
következtében felerősödött az LPS-re adott válasz, amikor a Th1/Th2 egyensúly által
befolyásolt immunválasz nagyon finoman szabályozott. A patogénekre adott CD14 által
markánsan mediált reakció erős IL-12/IL-18 expressziót vált ki, mely a Th2 válasszal
szemben a Th1-es immunválaszt erősíti, csökkentve az esélyét az allergénekre adott IgEfüggő választ. A –159C/T polimorfizmus következtében emelkedett sCD14 szint, így
bizonyos fokú védelmet jelent atópiás betegségekkel szemben. A CD14 érdekes példája
annak, hogy egyes allélok szerepét a környezet hogyan befolyásolja, hiszen egyes
populációkban a T allél, máshol a C allél mutatott a -159 pozícióban emelkedett kockázatot
allergiára (ld. még Gén-környezet kölcsönhatás fejezet).
Ebben a régióban a TIM1 és a TIM3 (TIM = T-cell integrin mucin-like, jelenlegi hivatalos
nevük HAVCR és, HAVCR2) gének olyan receptorokat kódolnak, amelyek befolyásolják a
Th2 (TIM1) és a Th1 (TIM3) sejtek kialakulását és működését. Azok a polimorfizmusok,
amelyek befolyásolják ezeknek a géneknek az expresszióját, befolyásolhatják a Th1/Th2
egyensúlyt. Érdekes módon a TIM1 a hepatitis A vírus receptora. Ez magyarázhatja azt a
megfigyelést, hogy a hepatitis A vírus fertőzés véd az asztma kialakulása ellen. Lehetséges,
hogy ha a TIM1 receptort elfoglalja a hepatitis A vírus, az megakadályozhatja a Th2-irányú
immunválasz kialakulását.
A Netherton betegséget okozó gén (SPINK5) a citokin génklaszter mellett helyezkedik el és
egy 15 doménos szerin proteáz inhibitort kódol, mely epitéliális és mukozális sejtekben és a
tímuszban expresszálódik. A Glu420→Lys variáció szignifikánsan asszociált atópiás
dermatitisszel, atópiával és gyengébben asztmával két független családvizsgálatban.
A humán genom feltérképezése óta egyre inkább elterjed az a nézet, hogy a különböző
megjelenő fenotípusok szempontjából, így a betegségekre való hajlamban is, fontosabbak a
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szabályozó régiókat érintő változások a konkrét fehérjéket érintő polimorfizmusoknál. Ez
érthető, hiszen a szabályozó régiók döntik el, hogy egy bizonyos géntermék egyáltalán
átíródjon-e és azt is, hogy milyen mértékben. A nehézséget az okozza, hogy ezeket a régiókat
sokkal nehezebb megtalálni, mint az ismert struktúrájú géneket. Az emberi 5-ös
kromoszómának az IL4, IL13 és IL5 géneket tartalmazó régióját összehasonlították az egér
homológ genomszakaszával és találtak 90 nem-kódoló konzervált régiót. Az olyan
genomterületek, amelyek nagyfokú változatlanságot mutatnak a különböző fajokban, azaz
konzerváltak, szelekciós kontroll alatt vannak, mert valószínűleg létfontosságú szerepet
töltenek be. Vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az 5-ös kromoszóma ezen konzervált
területei befolyásolják, koordinálják a citokinek expresszióját, így a T-sejtek
differenciálódását is. Nagy valószínűséggel az itt található polimorfizmusok is szerepet
játszanak az asztma/atópia kialakulására.

5.6.3. 6-os kromoszóma
A 6-os kromoszómán található MHC régió és az atópia között több tanulmány is szoros
összefüggést talált, és feltételezések szerint ez az atópia/asztma egyik major régiója (23-25).
Ez a régió több olyan gént tartalmaz, amely a természetes és a specifikus immunválaszban
fontos szerepet játszik.
Az MHC II. osztályába tartozó gének meghatározóak abban, hogy a szervezet milyen
allergénekre ad immunválaszt. Ezt támasztotta alá az az eredmény, hogy a parlagfű Amb5
allergénjére immunválaszt adó 80 fehér egyén közül 78 (97,5%) rendelkezett HLA-DR2 és
Dw2 (DR2.2) haplotípussal, míg ez az arány a nem-reagálóknál csak 22% volt. Ezután más
allergénekre (fű pollenek, illetve poratka Der p1 és Der p2) is igazolták, hogy a HLA-D
szubrégió (DR, DQ, DP; 6p21.3) bizonyos haplotípusai fontos szerepet játszanak az
allergénekre adott kóros immunválasz kialakulásában. Általában igaz, hogy minél kisebb egy
allergén (azaz minél kevesebb epitópja van), annál inkább azonosítani lehet a HLA-D
régióban az immunválaszért felelős haplotípust.
Mind az MHC I., mind a III. osztályába tartozó gének, akárcsak a nem klasszikus MHC gének
szerepet játszhatnak az asztma allergiás és nem-allergiás patomechanizmusában. Erre példa a
tumor necrosis factor-α (TNF), amely egy potens gyulladási citokin, és nagy mennyiségben
található az asztmások gyulladásos légútjaiban. A TNF –308A polimorfizmust, amely
emelkedett TNFα szintet okoz, több tanulmányban is összefüggésbe hozták asztmával. Ez
mutatja, az asztmatikus válasz gyulladásos természetét, amely elkülöníthető az atópiától.
Itt utalnunk kell arra, hogy a magyar populáción elvégzett saját eredményeink nem
támasztották alá ezeket az eredményeket.
A limfotoxin-α gén (LTA) a TNF mellett található, mellyel nagyfokú homológiát mutat, és
adhéziós molekulák, proinflamatórikus citokinek (pl. E-selectin, TNFα, IL-1A, IL-1B)
expresszióját indukálja. Egy intronban talált SNP (+252) a gén emelkedett expressziójával és
számos gyulladásos betegséggel, így asztmával mutatott asszociációt. Ez az eredmény arra
mutat rá, hogy az asztmatikus gyulladásos válasz különbözik az allergiás választól.
5.6.4. 7-es kromoszóma
Több markert is találtak, amely arra utal, hogy a 7-es kromoszómán is vannak olyan gének,
amely atópiára, asztmára, vagy eozinofiliára hajlamosítanak. Közvetlen összefüggést találtak
a cysticus fibrosist okozó CFTR génben található mutációk és az asztma bizonyos
fenotípusára (allergiás bronchopulmonális aspergillosis) való hajlam között (26).
T sejt receptor gének is találhatók a 7q kromoszóma karon, melyek szintén szerepet játszanak
az IgE immunválasz genetikai módosításában.
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5.6.5. 11-es kromoszóma
Több jelölt régió is található ezen a kromoszómán. Már 1989-ben találtak mikroszatellita
markerrel kapcsoltságot a 11q13 és az atópia között (27). Később a nagy affinitású IgE
receptor β láncának (FcεRI-β; MS4A2) génjét lokalizálták erre a régióra. Ez a receptor az
elsődleges effektor az IgE azonnali hiperszenzitivitást okozó hatásában. A genetikai
kapcsoltság és az atópiával való asszociáció erős anyai hatást mutat, azaz a betegség akkor
öröklődik együtt az alléllal, ha a gyermek az anyától kapja (28).
Az FcεRI-β (MS4A2) génben található polimorfizmust összefüggésbe hozták atópiával,
asztmával, bronchialis hiperreaktivitással és súlyos atópiás dermatitissel. Kapcsolatot találtak
a polimorfizmus és a parazitákkal erősen fertőzött ausztrál őslakosok IgE szintje között, ami
helminthiasisban a gén védő szerepére utal. Mindezek ellenére a talált Ile181Leu
polimorfizmus jelentősége vitatott. Egyrészt funkcionálisan semmilyen változást nem okoz a
receptor működésében, másrészt több tanulmányban egyáltalán nem találták meg. Ezek közé
tartozik az általunk vizsgált magyar populáció is, amelyben sem asztmásokban, sem egyéb
allergiás betegségekben szenvedőkben nem találtuk meg a polimorfizmust.
Egyesek szerint ígéretesebb jelölt a Glu237Gly polimorfizmus, amelyet ausztrál, angol és
japán populációkon is kapcsolatba hoztak asztmával és bronchialis hiperreaktivitással. Ez a
polimorfizmus és a nitrogén oxid szintáz (NOS2A) gén egy néma polimorfizmusa asszociációt
mutatott csökkent IL-13 válasszal köldökzsinórvérben. Szignifikáns gén-gén interakciót
találtak a FcεRI-β 237G és a NOS2A gén variánsa között úgy, hogy a két gén ritka variánsát
hordozóknak volt a legalacsonyabb IL-13 válasza a köldökzsinórvérben.
A humán muszkarin típusú kolinerg receptor-1 (CHRM1) jelentősen expresszálódik a
tüdőben. Asztmásokban a CHRM1 szerepet játszhat a légutak összehúzódásában, a léguti
epitélsejtek proliferizációjában és a légúti gyulladásban. A CHRM1 gén a 11q13 kromoszóma
régióban található. Japán kutatócsoportok azonosítottak két SNP-t (-9697C/T és -4953A/G) és
egy haplotípust, amelyek asztmával mutattak kapcsolatot.
Ugyanebben a régióban található uteroglobin gén (másik neve CC16 vagy SCGB1A1),
amelyben az első exon nem-kódoló régiójában találtak egy polimorfizmust (a 38-adenin
változott guaninné). A polimorfizmus homozigóta formában 6,9-szeres, heterozigóta
formában 4,2-szeres asztma kockázatcsökkenést okozott, összehasonlítva a publikált (vad)
szekvenciára homozigótákkal (29). A 16 kD-os fehérjét a nem-csillós hörgő szekretoros sejtek
expresszálják a respiratórikus traktusban nagy mennyiségben. A bronchoalveoláris lavázs
folyadék összes fehérje mennyiségének 7%-át adja, és szerepe a gyulladási válasz
szabályozásában van.
Több populáción is kapcsoltságot találtak az asztma és a 11-es kromoszómán egymás mellett
található ETS2 és ETS3 gének között. Ezek a gének epitélium-specifikus transzkripciós
faktorokat kódolnak, a légutak epitéliumában találhatóak és feltehetően több ott található gén
expresszióját erősítik, vagy csökkentik.
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5.6.6. 12-es kromoszóma
Kapcsoltsági analízisek ezt a kromoszómát mind atópiával, mind asztmával összefüggésbe
hozták. A 12q14.3-q24.1 régióban található az interferon-γ génje, amelyik az IL-4 aktivitását
gátolja, a STAT6 citokin jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor, az őssejt faktor
(SCF), amely az IL-4 termelésben játszik szerepet és a nukleáris faktor Y β alegysége (NFYβ) amely az IL4 és a HLA-D gének transzkripcióját növeli. Gén asszociációs vizsgálatok
alapján az interferon-γ gén nem játszik szerepet a kapcsoltságban. A humán STAT6 génben
számos gyakori polimorfizmust találtak (30), például egy GT ismétlődési polimorfizmust ez
1-es exonban és három gyakori SNP-t (G4219A, A4491G, A4671G). Mind a négy
polimorfizmus és egy haplotípus asszociációt mutatott allergiás fenotípussal különböző
populációkon.
Itt található a neuronális NO szintetáz génje is (NOS1), amelyben több polimorfizmust is
kapcsolatba hoztak az asztmával. A NO (nitrogén monoxid) fontos szerepet játszik a légúti
homeosztázis fenntartásában és a gyulladási folyamatok szabályozásában, valamint értágító
hatású. Egérben, melyben nincs funkcionális NOS1 gén, szignifikánsan kisebb légúti
reaktivitást kaptak metakolinra vad egerekkel összehasonlítva. A 29-es exonban található CA
ismétlődés eloszlása szignifikánsan különbözött asztmás és nem-asztmás kaukázusi
populációban. Japán populációban a NOS1 gén 2-es intronjában található GT és a STAT6 gén
1-es exonjában található GT ismétlődési polimorfizmusok asszociációt mutattak gyermekkori
asztmával.
5.6.7. 13-as kromoszóma
Mind teljes genom, mind asszociációs vizsgálatok találtak kapcsolatot a 13q régió és az atópia
között (31). A Hutterite családokon végzett vizsgálatokban a 13q21.3 és az asztma között
találtak kapcsoltságot. Házipor atkára allergiás asztmás gyereken a 13q14 régióval találtak
összefüggést. Az itt található észteráz D gén polimorfizmusa és az össz IgE szint között már
1985-ben kapcsolatot mutattak ki.
Érdekes módon a 13q14 régió az össz IgA szinttel is összefüggést mutat (20). Alacsony
szérum IgA sokkal gyakrabban fordul elő atópiás gyermekekben, mint egészségesekben, és a
nyál IgA hiány is gyakoribb azokban a gyerekekben, akiknek atópiások a szülei.
Elképzelhető, hogy a 13q14-es pozícióban található még ismeretlen gén a humorális
immunrendszer valamilyen szabályozó komponensét kódolja, vagy módosítja az IgA
szinteket és az atópiás hajlamot azáltal, hogy befolyásolja az allergének mucosában
tapasztalható sorsát.
5.6.8. 14-es kromoszóma
A 14q11.2-13-as régió több tanulmányban mind genetikai kapcsoltságot, mind
allélasszociációt mutatott a specifikus IgE válasszal. Itt található a T sejt receptor
α és δ láncainak génje, amelyek mindkét T sejttípus (αβ és γδ) antigénreceptor
heterodimerének egyik láncát jelentik. Ebben a régióban van az egyik legjobban ismert
transzkripciós faktor inhibitorának a számos immunológiai funkcióban szereplő NFκB-1-nek
(NFKBIA) a génje is.
Egy Izlandon végrehajtott teljes genomszűrés, melyet 596 beteg és közel ugyanennyi
egészséges rokon bevonásával végeztek el, egyedül a 14q24-es régióban talált statisztikailag
igazolható asztma lókuszt. A tanulmány azonban jelölt gént nem adott meg.
A prostanoid DP receptor2 (PTGDR) a 14q22.1-es kromoszóma régióban helyezkedik el, és
állatkísérletek alapján szükséges az asztma tüneteihez (9). A prostanoid DP szabályozza a
hízósejtek degranulációját követő T sejt kemotaxist. A PTGDR génben és közvetlen
környezetében 6 SNP-t találtak. Ezek 4 gyakori haplotípust határoznak meg, melyek
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különböző erősséggel befolyásolják a PTGDR transzkripcióját és különböző DNS-kötőfehérje affinitás profillal asszociálnak. Egyes PTGDR SNP-k szignifikánsan asszociáltak
asztmával fehér és fekete USA populációkban. A haplotípus kombinációk multivariációs
analízise (diplotípusok) azt mutatta, hogy mind fehér, mind fekete populációban azoknak,
akik az alacsony transzkripciós hatékonyságú haplotípusból legalább egyet hordoznak, kisebb
esélyük lesz az asztma kialakulására, mint azoknak, akik egyet sem. Ezek a funkcionális és
genetikai eredmények azt mutatják, hogy a PTGDR egy asztma-szuszceptibilitás gén.
Az argináz 2 gén (ARG2) egy másik fontos jelölt asztma gén ebben a régióban. Az arginázok
többféle mechanizmussal játszhatnak szerepet az asztmában, mint pl. az NO termelés
gátlásával, az arginin hozzáférhetőségének csökkentésével, megnövelt ornitin termeléssel,
amelyek a légúti remodellinghez vezethetnek (32). Mexikói családokban találtak összefüggést
az ARG2 gén 2 SNP-je és a gyermekkori asztma között.

5.6.9. 16-os kromoszóma
Többen is találtak kapcsoltságot a 16p21 lókuszban található marker és az atópiás fenotípus
között. A legjelentősebb jelölt gén ebben a régióban az IL-4 receptor (IL4R). Az IL4R az α
alegységén keresztül nemcsak az IL-4, hanem az IL-13 kötésében és funkciójában is
közreműködik, így fontos szerepet játszhat az allergiás betegségekben. A génben több SNP-t
is találtak, melyek közül az Ile50Val az extracelluláris doménben helyezkedik el, és hatására a
receptor erősebben köti az IL-4-t. A Glu576Arg polimorfizmus a jelátviteli intermedierekhez
való kötődést változtatja meg. Mindkét esetben a receptor felerősödött jelátvitelét
tapasztalták. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az 576-os arginin atópiára hajlamosító
hatása domináns, míg az 50-es valin autoszomális recesszív öröklődést mutat. Az egyik
vizsgálatban a Glu576Arg polimorfizmust nemcsak asztmára hajlamosított, de a
polimorfizmussal rendelkező asztmásokban a betegség tünetei súlyosabbak is voltak, így
betegség-módosító hatása is lehetséges ennek a génváltozatnak.
5.6.10. 17-es kromoszóma
Több etnikumban is találtak kapcsoltságot az asztma és a 17-es kromoszóma között, míg
egyéb allergiás betegséggel ilyen összefüggést nem találtak (33). Több jelölt gén van ezen a
kromoszómán, de közülük kiemelkedik a 17q11.2 pozícióban található kemokin géncsoport.
A kemokinek kemotaktikus citokinek, melyek lényeges szerepet játszanak a leukocitáknak a
gyulladás helyére történő vonzásában. Mind állat, mind humán kísérletekkel igazolták a
kemokinek szerepét az allergiás betegségekben. A RANTES (regulated on activation normal
T cell expressed and secreted; CCL5) kemokinnek fontos szerepet tulajdonítanak mind az
atópiás dermatitisben, mind asztmában. A RANTES promoterében két polimorfizmust is
találtak, amelynek hatására a RANTES expressziója megnő. Ezek közül a RANTES –403A
polimorfizmust hozták összefüggésbe atópiás dermatitissel és asztmával.
Magyar asztmás gyermekek vizsgálatában nem volt összefüggés a RANTES promoter
polimorfizmusok és az atópiás dermatitis, vagy az asztma között. Ezzel szemben a monocita
kemoattraktáns fehérje-1 (MCP-1, CCL2) –2518G allél az asztmás gyermekekben
szignifikánsan gyakrabban fordult elő, mint az egészséges, vagy a nem-asztmás allergiás
gyermekekben (32). Állatkísérletekben mind az MCP-1, mind receptora a CCR2, fontos
szerepet mutat a bronchialis hiperreaktivitásban. Jelenlétében a differenciálatlan T limfociták
IL-4 termelő Th2 sejtté alakulnak (az allergiás betegségekre a Th2-es irányba eltolódott
immunválasz a jellemző), valamint a hízósejtekben hisztamin és leukotrién C4 degranulációt
okoz. Ez utóbbi két effektor molekula fontos szerepet játszik az asztma tüneteinek
kialakulásában. Az MCP-1 –2518G polimorfizmus a gén szabályozó régiójában található, és
fokozott MCP-1 termelődést okoz. Az eredmények alapján az asztmára való hajlam
dominánsan öröklődik az MCP-1 –2518G-vel. Az MCP-1 G/G homozigótákban
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szignifikánsan magasabb volt az eozinofil szint és súlyosabb tüneteket mutattak,
összehasonlítva az A/A és az A/G genotípusú betegekkel.
Az eotaxin-1 (CCL11) nevű kemokinnek a génje szintén itt található. Mivel specifikusan az
eozinofileket vonzza, az asztmakutatások egyik főszereplője. Két csoport is talált a gén 67-es
pozíciójában egy G/A polimorfizmust, amely alanin/treonin cserét eredményez. A két
vizsgálat alapján polimorfizmus nem befolyásolja az asztmára való hajlamot, de befolyásolja
a betegség súlyosságát. Az A variánst tartalmazó sejteknek csökkent az eotaxin szekréciója a
G variánssal rendelkező sejtekhez képest, és az A variánst hordozó betegeknél alacsonyabb az
eozinofilszám és jobbak a tüdő funkciói.

5.6.11. Egyéb érdekesebb gének
A fentieken kívül még meg kell említeni, a káros környezeti, oxidációs faktorok
semlegesítésében szerepet játszó géneket, így a glutation S transzferáz M1, T1 és P1-t.
Mind az M1, mind a T1 géneknek gyakori az inaktív, nulla mutációja, mely érzékenyebbé
teszi a hordozóit a reaktív oxidatív gyökök által okozott károsodásra.
Egy másik gén a paraoxonáz-1 (PON1), mely főleg a HDL-ben található (ld. atherosclerosis),
és szintje jelentősen csökken az asztma roham alatt emberekben (4), illetve az egér asztma
modellben, majd a tünetek enyhülésével ismét emelkedik. A benne található
polimorfizmusokat nem sikerült összefüggésbe hozni az asztmára való hajlammal.
Bár a rovarok fontos fehérjéje a kitin emberben nem fordul elő, lebontó enzimje a kitináz
igen, viszont teljesen eltérő szereppel. A savas emlős kitináz (AMCase) IL-13
anyagcsereútvonalon keresztül indukálódik epitél sejtekben és makrofágokban, és humán
asztmában expressziója jelentős mértékben megnő a tüdőben. Semlegesítése csökkentette a
Th2-es gyulladást és az AHR-t, részben azáltal, hogy gátlódott az IL-13 anyagcsereútvonal és
a kemokinek indukciója.
A fehérjéket kódoló géneken kívül egyre többen tanulmányozzák az újabban felfedezett
miRNS-eket kódoló géneket. Az egyik ilyen vizsgálatban, ahol a miRNS-ek expresszióját
hasonlították össze rhinitises és egészséges gyermekek köldökzsinór vér leukocitáiban, két
miRNS, a miR-21 és a miR-126 expressziója mutatott szignifikánsan alacsonyabb expressziót
a betegek monocitáiban. Közülük a miR-21 befolyásolta a TGFBR2 (transforming growth
factor, beta receptor 2) expressziót és az IgE szintet.
5.7. A genomikai vizsgálatok eredményei
Eddig számos genomszűrést publikáltak asztmás, vagy asztmához kapcsolódó fenotípusokra.
Az asztma genetikai komplexitására utal, hogy több mint 20 különböző genomterületen
találtak asztmára/atópiára hajlamosító géneket (39. ábra).
Az első asztma GWAS-t 2007-ben publikálták. A 12. táblázatban láthatók néhány
pozícionális klónozással és GWAS-sal kapott, asztmával összefüggésbe hozott gének
elnevezése és néhány jellemzője.
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12. táblázat.
Pozícionális klónozással és teljes genomszűréssel azonosított néhány asztma gén és
néhány jellemzőjük.
Jelölt gének

Kromoszóma
régió

Feltételezett funkció

Fenotípus

Expresszió

Pozícionális
klónozás
DPP10

2q14
5q33

Asztma, magas
IgE
Asztma

Tüdő epitél sejtek

CYFIP2

Kemokinek és citokinek
szabályozása
CD4+ sejtek adhéziója

HLA-G

6p21.3

Immunválasz szabályozása Asztma

GPRA

7p

Ismeretlen

Asztma, atópia

PHF11, (SETDB2,
RCBTB1(?))
ADAM33

13q

Transzkripciós szabályozás
(?)
Proteolízis, jelátvitel,
remodelling

Magas IgE szint,
asztma
Asztma, légúti
hiperreaktivitás

20p13

Teljes genomszűrés
ORMDL3

17q21

Nem ismert

asztma

GSDMB

17q21

Asztma

RAD50

5q31

Epitél sejtek
differenciálódását
befolyásolja
DNS javító

CHI3L1

1q32.1

PDE4D

5q12

TLE4

9q21

DENND1B

1q31.3

IL1RL1

2q12

TSLP

5q22.1

IL33

9p24.1

PYHIN1

1q23.1

Gyulladási folyamatok
befolyásolása
Légúti simaizom
összehúzódásának
szabályozása, cAMP
lebontás
Transzkripciós regulátor, B
sejtek korai
differenciálódása
TNFR1 jelátvitel
befolyásolásával
befolyásolja a Th1 és a
Th2 citokin kaszkádot
Befolyásolja a Th2-es
sejtek működését
DC-ken keresztül erősíti a
Th2-es választ
Növeli a hízósejtek
degranulációját
IFN anyagcsereútvonal
befolyásolja

Differenciálatlan
limfociták
Epitélsejtek,
PBMC
Tüdő epitélsejtek
és simaizom
Limfociták
Mezenchimális
sejtek,
fibroblasztok,
simaizom,
bronchiális
epitélium
Endoplazmatikus
retikulum
Epitél sejtek

Asztma, magas
IgE szint
Asztma, légúti
hiperreaktivitás
Asztma

B limfoblasztok

Asztma

B sejtek

Asztma

Dendritikus és
aktivált T sejtek

Asztma

Th sejtek

Asztma

Epitél sejtek

Súlyos asztma

Epitél sejtek

Asztma afrikai
eredetű
amerikaiakban

B sejtek

Epitélsejtek,
makrofágok
Általános

A táblázatban előforduló rövidítések ABC sorrendben:
ADAM33: A disintegrin and metalloproteinase domain 33; CHI3L1: Chitinase-3-like protein
1; CYFIP2: cytoplasmic fragile X mental retardation protein-interacting protein 2; DPP10:
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dipeptidyl peptidase 10; GPRA: G protein-coupled receptor for asthma susceptibility; HLA:
human leukocyte antigen; IL1RL1: Interleukin 1 receptor-like 1; IL33: interleukin 33;
ORMDL3: ORM1-like 3 (S. cerevisiae); PDE4D: cAMP-specific 3',5'-cyclic
phosphodiesterase 4D; PHF11: plant homeodomain finger protein-11; PYHIN1: interferon
inducible nuclear protein X; SFRS8: splicing factor, arginine/serine-rich 8; TLE4: transducinlike enhancer of split 4; TSLP: thymic stromal lymphopoetin.

39. ábra
Teljes genomszűrések alapján az asztmával asszociáló genomterületek.

5.7.1. Pozícionális klónozással kapott eredmények
5.7.1.1. DPP10
Allen és mtsai. pozícionális klónozással egy új asztma-gént fedeztek fel a 2q
kromoszómakaron (34). Kapcsoltsági analízissel összefüggést találtak az asztma és a D2S308as mikroszatellita marker között, mely 800 kilobázis (kb) távolságban helyezkedik el a 2q14es lokalizációjú IL1 génklasztertől. Megszekvenálták a környező régiót és készítettek egy
nagysűrűségű SNP kapcsoltsági, vagy linkage disequilibrium (LD) térképet. A legerősebb
összefüggést a D2S308 marker közelében elhelyezkedő WTC122 nevű SNP-vel találták.
Bioinformatikai módszerekkel az SNP közelében, vele egy LD blokkban azonosították a
DPP10 gént. Ez a gén a dipeptidil peptidáz génekkel (DPPs) mutatott szoros homológiát,
amelyek termékei különböző fehérjék terminális dipeptidjeit hasítják le. A gén család más
tagjaival mutatott homológia alapján a szerzők azt jósolták, hogy a DPP10 különböző
kemokinek és citokinek aktivitását szabályozza úgy, hogy prolinra-specifikus módon lehasítja
N-terminális dipeptidjeiket. Elképzelésük szerint a DPP10 pro-inflammatórikus és szabályozó
kemokineket és citokineket hasít. Ezek alapján a DPP10 valószínűleg szerepet játszik a
légutak gyulladásos folyamataiban. Mivel azonban a DPP10 expresszió összehasonlítását
normál és asztmás szövetben még nem végezték el, egyelőre nem ismert, hogy a DPP10
expresszióban mutatkozó különbség asszociál-e asztmával.
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5.7.1.2. CYFIP2
Az 5q33-as régióban pozícionális klónozással fedezték fel, hogy a cytoplasmic fragile X
mental retardation protein-interacting protein 2 (CYFIP2) génben levő SNP-k asszociálnak
asztmával (35). A CYFIP2 egy nagyon konzervált gén, amely széles körben expresszálódik,
különösen nagy mennyiségben szklerózis multiplexben szenvedő betegekben CD4+
sejtekben. Ez arra utal, hogy a fehérje túlsúlya növelheti a T sejtek adhéziós tulajdonságait.
5.7.1.3. HLA-G
Ebben a régióban pozícionális klónozással a HLA-G gént azonosították, melynek -964 G/A,
szabályozó régióban található variációja mind asztmával, mind atópiával kapcsolatba volt
hozható (35). Az eredményeket több populációban is megerősítették. Családokat vizsgálva a 964A allél akkor adódott át anyából az asztmás gyermekébe nagyobb valószínűséggel, ha az
anya egészséges volt, míg a -964G allél, ha az anya is beteg volt. Érdekes módon az apákkal
kapcsolatban semmilyen hasonló összefüggést nem találtak. Ez az eredmény is arra utal, hogy
az anya asztmája jobban befolyásolja a gyermekének a betegségét, mint az apáé. Ezt mutatja
az is, hogy azok közül a gyerekek közül, akiknek az anyja asztmás volt, a GG genotípusúak
56%-a volt asztmás, míg az egészséges anyák GG gyermekeinek csak 26%-a volt asztmás.
Holland családokban a GG gyermekek kisebb valószínűséggel voltak atópiások, de nagyobb
valószínűséggel voltak asztmások, ha az anyjuk is asztmás volt.
A HLA-G gén újabb bizonyítéka annak, hogy az atópiás, allergiás betegségek a Th1/Th2
rendszer zavarára vezethetők vissza. A HLA-G gén terméke ugyanis fontos szerepet játszik
például abban, hogy az anya szervezete a terhesség alatt nem löki ki az immunológiai
szempontból idegen testnek számító magzatot. A lokálisan expresszálódó HLA-G, ugyanis a
magzat környékén az immunválaszt Th2 irányba tolja el, megakadályozva így a Th1-es sejtek
által irányított kilökődést.
5.7.1.4. GPRA
Laitinen és mtsai. genetikai térképezés és pozícionális klónozás stratégiával új asztma és
allergia gént találtak a 7p kromoszómán (37). Egy ún. hierarchikus genotipizálási módszert
használva azonosítottak egy 133 kb génszegmenst, mely asszociált a betegségekre való
emelkedett kockázattal és 2 gént tartalmazott. Az egyik gén egy G fehérjéhez kapcsolt
receptort kódolt, melyet GPRA-nak neveztek el (G protein-coupled receptor for asztma
susceptibility), és amelynek izoforma eloszlása különbözött egészséges és asztmás
emberekből származó bronchiális biopsziákban. Finnországból és Kanadából származó három
populációban asszociációs vizsgálatot végeztek el és egyes SNP-kel jelölt haplotípusok
asszociáltak emelkedett IgE szinttel és asztmával. A GPRA gén egér ortológjának
expressziója felerősödött ovalbuminnal kiváltott légúti gyulladásban. A GPRA tulajdonságai
alapján feltehetőleg szerepet játszik az asztma pathomechanizmusában. A receptor
feltételezett ligandja, a GPRA izoformái, és jelátviteli molekulái meghatározhatnak egy, az
asztmában lényeges szerepet játszó új útvonalat.
5.7.1.5. PHF11
Zhang és mtsai. óriási munkával, pozícionális klónozással az itt korábban detektált nagy
kiterjedésű hajlamosító régiót leszűkítették és azonosítottak egy gént (38). Először
megerősítették a korábbi eredményeket és standard kapcsoltsági analízissel igazolták a régió
és az atópia, valamint az össz IgE szint kapcsolatát ausztrál családokon. A legerősebb
összefüggést adó régió középpontjában egy gén található (PHF11 (plant homeodomain
(PHD) finger protein-11)), mely mellett másik két gént is azonosítottak (SETDB2 és
RCBTB1). További vizsgálatokkal azonosítottak három SNP-t melyeknek egymástó független
hatásuk volt. Az 5-ös intronban, illetve a 3’ nem-átíródó régióban található variánsokról
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kimutatták, hogy súlyos asztmával asszociálnak. Ezt az eredményt később egy független brit
vizsgálatban is megerősítették.
A PHF11 gén pontos funkcióját egyelőre még nem sikerült tisztázni, de az átíródott
fehérjében található 2 cinkujj motívum azt sejteti, hogy szerepe lehet a transzkripciós
szabályozásban. A gén a legtöbb szövetben expresszálódik, de Zhang és mtsai. sok immunfunkciójú szövetben találták a gén konzisztens expresszióját. Sőt, a fehérje több transzkripciós
izoformáját fedezték fel, többek között olyat is amelyik kizárólag a tüdőben és perifériás vér
leukocitákban fejeződik ki. Mivel a gén ezen variációi szorosan asszociáltak a szérum IgE
szinttel és keringő IgM-mel, és a gén erősen expresszálódik B sejtekben, Zhang és mtsai. azt
feltételezték, hogy a lókusz fontos szerepet tölthet be az immunglobulin szintézis
szabályozásában.

5.7.1.6. ADAM33
Bár eddig csak egy vizsgálat talált kapcsoltságot az asztma, de főleg a bronchiális
hiperreaktivitás és az ADAM33 gén között, de a bizonyítékok olyan meggyőzőek voltak,
hogy általánosan elfogadott, hogy fontos szerepe lehet a betegségre való hajlamban (39). A
vizsgálatban 460 testvérpárt vizsgáltak meg és igen erős kapcsoltságot találtak a 20p13-as
génrégió és az asztma között. Ezután ebben a régióban található 135 polimorfizmust
vizsgáltak meg és találtak rá az ADAM33 génre. Az ADAM33 fehérje egy metalloproteináz,
ami a tüdőben, a simaizmokban és a fibroblastokban expresszálódik. Bár pontos funkciója
még nem tisztázott, feltételezik, hogy szerepet játszhat a bronchusok kontraktilitásában
és/vagy befolyásolhatja a bronchiális remodelling folyamatát.
5.7.2. Teljes genom asszociációs vizsgálatokban (GWAS) kapott néhány eredmény
5.7.2.1. ORMDL3
Az első publikált teljes genom asszociációs vizsgálatban, a 17q21-es régióban azonosították
az ORMDL3 gént. A vizsgálatban 317 ezer SNP-t genotipizáltak, és a szigorú statisztikai
követelmények az ORMDL3 gén melletti SNP-ket azonosították, mint gyermekkori asztmával
összefüggést mutató genetikai variációkat (40). Az SNP-k befolyásolták az ORMDL3
expresszióját is. A gén által kódolt fehérje az endoplazmatikus retikulumban a transzmembrán
régiójában található. Az eredményeket azóta több független populációban is megerősítették.
Mivel gyakorlatilag minden eddig elvégzett GWAS-ban megerősítették ennek a lókusznak az
asszociációját, ráadásul a detektált SNP-k több gén expresszióját is befolyásolják, feltételezik,
hogy az asszociációért nem kizárólag az ORMDL3 gén a felelős. Így sokszor a lókuszt
nevezik meg, felsorolva a gyanús géneket, így: IKZF3-ZPBP2-GSDMB-ORMDL3 lókusz.
Több csoport is tanulmányozta az ORMDL3 funkcióját és feltételezett szerepét asztmában.
Az eredmények nehezen értelmezhetőek, és nem erősítik meg a gén termékének szerepét a
betegségben. Az egyik vizsgálatban pl., azt találták, hogy a gén hiánya befolyásolja az ún.
„unfolded protein response-t”, amelyet az endoplazmatikus retikulum Ca2+ termelésének
csökkenése okoz. Mivel mások sem tudtak meggyőzőbb mechanizmust találni, többen
feltételezik, hogy a régióban inkább a GSDMB szerepe a meghatározó, mely ez epitél sejtek
differenciálódását befolyásolja.
5.7.2.2. RAD50
Német populáción GWAS-t végeztek el annak a vizsgálatára, hogy a magas össz IgE szintnek
mi a genomikai háttere 1530 résztvevővel és több mint 300 ezer SNP-vel (41). A pozitív
SNP-ket ezután négy független populáción, összesen közel 10 ezer résztvevővel Összesen 3
gént azonosítottak, amelyekben levő variációk befolyásolták az össz IgE szintet: FCER1A (a
nagy affinitású IgE receptor α lánca az 1-es kromoszómán); a RAD50 (egy DNS javító gén az
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5q31-es Th2 citokin régióban) és a STAT6 (a Th2 citokin jelátvitelben szerepet játszó
transzkripciós faktor a 12-es kromoszómán) géneket. Ezek közül a RAD50 SNP-i asztmával is
összefüggést mutattak.

5.7.2.3. CHI3L1
Ober és munkatársai korábban megállapították, hogy a kitináz-szerű fehérje, a YKL-40 szintje
emelkedett asztmások szérumában, sőt szintje korrelál az asztma súlyosságával, illetve a
tüdőfunkcióval (42). Olyan GWAS-t végeztek, amely azt vizsgálta, hogy milyen genomikai
háttér befolyásolja a szérum YKL-40 szintet. A vizsgálatokat egy beltenyészet populáción, az
európai eredetű Hutteritákon végezték el. Az ilyen populációk azért alkalmasak genetikai
vizsgálatokra, mert genomikai hátterük homogén, tehát az adódó genomikai különbségeket
könnyebb visszavezetni a fenotípusos különbségekre. Ráadásul általában azonos
környezetben élnek, sokszor szigorúan meghatározott szabályok között (pl. a Hutteritáknak
nem szabad dohányozni), így az eltérő környezeti hatások sem okoznak nehézségeket. Több
mint 300 ezer SNP vizsgálatával egy SNP-t találtak az YKL-40 fehérjét kódoló chitinase 3–
like 1 (CHI3L1) gén szabályozó régiójában, mely összefüggést mutatott emelkedett szérum
fehérje szinttel, asztmával és bronchiális hiperreaktivitással. Ezután két európai eredetű
populáción reprodukálni tudták az eredményeket. Érdekes módon az YKL-40 és az atópia
között semmilyen összefüggést nem találtak.
5.7.2.4. PDE4D
A következő GWAS-t 422 asztmás gyermek és családja, valamint 846 független kontroll
bevonásával végezték Illumina Human- Hap550 Genotyping BeadChip-en, mely több mint
500 ezer SNP-t képes egy méréssel vizsgálni. Az asztmás gyermekeket és családjaikat a
CAMP (Childhood Asthma Management Program) klinikai vizsgálat biobankjából válogatták,
és etnikumukat nem-hispán fehérnek határozták meg (43). Tanulva a korábbi évek genetikai
vizsgálatainak rengeteg, később nem reprodukált eredményeiből, a hamis pozitív eredmények
elkerüléséért rendkívül alaposan jártak el. Az 500 ezer SNP vizsgálatának meg van az az
előnye, hogy segítségével ellenőrizni lehet azt, hogy a tanulmányozott populáció alkalmas-e a
vizsgálatban való részvételre. Például az SNP-k eloszlása alapján ki tudták zárni azokat akik
SNP mintázata eltért a többiektől. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy az illető más etnikumú és
bevonása torzíthatja az eredményeket (ez az ún. populációs rétegződésből eredő hiba). De ki
tudták zárni az egymással közeli rokonságban állókat is, vagy akinek a genetikai és a
fenotípusos neme különbözött. Az így megszűrt populáción végezték el ezután a statisztikai
elemzéseket. Először eset-kontroll vizsgálat eredményeit összevetették a CAMP családokban
kapott eredményekkel. A legerősebb összefüggést mutató SNP-k közül 4 egymás közelében
helyezkedett el, egymással szoros kapcsoltságban (LD-ben) a PDE4D génben. Ez a gén 5q12
pozícióban a cAMP-specifikus phosphodiesterase 4D fehérjét kódolja, melynek ismert
szerepe van a légúti simaizom összehúzódásának szabályozásában, így jó jelölt asztma
génnek tűnik. A kiválasztott SNP-k közül kettőt ezután 10 különböző etnikumú asztmásegészséges populáción leellenőrizték. A vizsgálatba bevont összesen 7 hispán és kaukázusi
eredetű populáción az eredményeket sikerült reprodukálni, míg a 3 afrikai eredetű populáción
nem. Ezután a korábban, más populációkon publikált GWAS eredményeket ellenőrizték le a
CAMP-kontroll populáció segítségével, hiszen a vizsgált 500 ezer SNP között benne voltak a
korábbi vizsgálatokban nézett SNP-k is. Ebben a populációban az ORMDL3 génben talált
eredményeket sikerült reprodukálni, míg a CHI3L gént nem.
5.7.2.5. DENND1B
Európai és afrikai eredetű amerikai populáció GWAS szűrésében azonosítottak több SNP-t az
1q31.3 lókuszon található DENND1B génben (44). A gént a dendritikus sejtek expresszálják
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és a TNF-α-val mutatható ki interakciója. Érdekes módon az afrikai és az európai
populációkban az ellentétes allélok mutattak asszociációt asztmával. Erre a jelenségre, amely
komoly fejtörést okozott a kutatóknak számos más példa is van genomikai vizsgálatokban (ld.
CD14). Ez arra utalhat, hogy a gén nagy valószínűséggel tényleg szerepet játszik a betegség
patomechanizmusában, azonban az érintett allél eltérő genomikai környezete, illetve a
populációk eltérő környezeti háttere megfordíthatja az allél hatását.
A DENND1B a DC-ken kívül az aktivált T sejteken expresszálódik és a TNFR1 jelátvitel
befolyásolásával befolyásolja a Th1 és a Th2 citokin kaszkádot, és ezen keresztül szerepet
játszhat az asztma pathomechanizmusában is.
A genomrégióban található még egy, a DENND1B génnel LD-t mutató gén a CRB1, amely
azonban expresszióját és működését tekintve kizárható, hiszen kizárólag a retina epitéliumban
és az agyban expresszálódik, és mutációja retinitis pigmentosa-t okoz.

5.7.3. GWAS vizsgálatok metaanalízisének eredményei
Metaanalízisnek nevezünk olyan elemzéseket, amikor több független tanulmány eredményeit
elemezzük le egyszerre. Ezáltal lényegesen megnő a mintaszám, hiszen összeadódnak az
egyes vizsgálatok mintaszámai, viszont megnő a veszélye, hogy a vizsgálatok, illetve a
populációk közötti különbségek miatt felhígulnak, vagy torzulnak egyes összefüggések.
Mindenesetre egyre kifinomultabb módszerekkel, sokszor korábban fel nem tárt
összefüggésekre bukkannak a kutatók ezeknek a metaanalízisek segítségével.
Az 5.416 asztmás és 12.649 kontrollt tartalmazó vegyes populációjú metaanalízisbe 550 ezer
és 1 millió közötti SNP-ket vizsgáló GWAS-ok eredményeit vették be (45). A rengeteg SNP
az egyes vizsgálatokban lehetővé tette, hogy a populációs rétegződést figyelembe vegyék. 3
etnikai csoportban találtak összefüggést a 17q21 kromoszómarégióban az ORMDL3 génnél,
valamint az IL1RL1, a TSLP és az IL33 géneknél levő lókuszok és az asztma között.
Találtak egy afrikai-amerikaiakra specifikus összefüggést is a PYHIN1-nél levő lókuszon.
A gén az interferon inducible nuclear protein X-et kódolja, és feltehetőleg a Th1-es fő citokin
az IFN anyagcsereútvonalán keresztül befolyásolja az asztma patogenezisét.
Ez az eredmény azt is mutatja, hogy vannak etnikum specifikus patomechanizmusok, gének,
amely felhívja a figyelmet arra, hogy ezekben az elemzésekben az etnikumot figyelembe kell
venni.
A fentieken kívül, most itt nem részletezetten több korábbi lókusz (pl. HLA-DQ, RAD50)
szerepét sikerült megerősíteni.
Számos további metaanalízist végeztek az elmúlt években, allergiás betegségekben és
asztmában melyek eredményeit itt most nem soroljuk fel. Egy eredményt emelünk csak ki. Az
egyik metaanalízisben a már korábban is említett komplement C5 génben találták a
legerősebb összefüggést asztmával.
5.7.4. GWAS példák nem-európai populációkban
A nagy asztma GWAS-okat európai eredetű populációkon végezték, nem-európai eredetű
populációt csak a korábban kapott eredmények megerősítésére vontak be. Két relatív kisebb
GWAS-t végeztek el nem-európai eredetű populáción. Az elsőt Puerto Rico-i etnikumú
populáción hajtották végre Affymetrix chippel, valamivel kevesebb, mint 100 ezer SNP-vel.
Valószínűleg a relatív kevés SNP és kisszámú résztvevő miatt (a teljes genomszűrésben
mindössze 96 beteg vett részt) nem tudtak gént megnevezni, csak kromoszóma régiót. Az
5q23 régióban találtak olyan SNP-ket, amelyek összefüggést mutattak asztmával ebben az
etnikumban (46).
Valamivel nagyobb GWAS-t végeztek el mexikói, hispán etnikumú populáción (47). A
vizsgálatban 492 asztmás gyermek és családja vett részt és a 11 legerősebb összefüggést
mutató SNP-t egy független populáción próbálták megerősíteni. Végül két SNP a transducin-
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like enhancer of split 4 (TLE4) gén közelében asszociált asztmával ebben a populációban. A
talált SNP-k funkcióját nem vizsgálták. Érdekes módon az SNP-k inverz asszociációt
mutattak, azaz a ritka allél jelenléte enyhe védelmet mutatott a betegség kialakulásával
szemben. A TLE4 valószínűleg egy transzkripciós regulátor és a B sejtek korai
differenciálódásában játszik szerepet. A gén feltételezett funkciója alapján az immunrendszer
kialakulását befolyásolhatja, és így befolyásolhatja az asztmára való hajlamot. A GWAS-ok
lehetőséget adnak arra is, hogy megállapítsuk, hogy a vizsgált populációban (akár egyetlen
emberen belül is) milyen etnikumok keverednek. Bár a vizsgálat hispán etnikum
tanulmányozását jelölte meg, valójában ez az etnikum egy erősen kevert populáció. A GWAS
eredményei alapján például a mexikói résztvevők genomikai háttere átlagosan 69,5%-ban
natív-amerikai, 27,4%-ban európai és 3,2%-ban afrikai eredetű. Az elemzésekből
megállapították, hogy a védelmet jelentő SNP-k a natív-amerikai ősöktől származnak.
Egy nagy, japán populácóban elvégzett GWAS vizsgálatban, melyben 7.171 asztmás és
27.912 kontroll személyt vizsgáltak. Ebben a vizsgálatban a legerősebb összefüggést egy, az
MHC-ban található SNP-vel találták (rs404860), 4 másik lókusz mellett. Ezek közül érdemes
megemlíteni, hogy elsőként találtak genomszintű összefüggést a korábban már említett, az
epitél sejtek által termelt, és a DC-k aktivációját befolyásoló TSLP gén környékén található
genomrégióval, és a GATA3 gén 1 Mb-os közelében is találtak egy SNP-t, amely esetleg
befolyásolja a Th2 citokinek fő transzkripciós faktorának expresszióját (48).

5.8. Atópiás dermatitis genetikai háttere
Az atópiás dermatitis (AD) genetikai háttere sokban átfed az előbb tárgyaltakkal. 2008-ig
összesen 53 jelölt gén asszociációs vizsgálatot publikáltak és 19 gént azonosítottak legalább
egyszer. Egynél többször a hízósejtek által termelt chymase 1 (kimáz, CMA1) enzim, (1903A/G polimorfizmus), a citokin IL13 (Arg144Gln), a citokin receptor IL4R (1727 G/C) és
a SPINK5 gén (1258 G/A) SNP-it sikerült igazolni. A többi allergiás betegséggel átfedő gén
mellett, azonosítottak néhány AD specifikus gént is. Ezek közül a legjelentősebb a filaggrin
(FLG) gén (1q21 kromoszóma régió), amelyik az epidermis differenciálódásában játszik
szerepet. Bár az FLG gén mutációi nagyon ritkák, hatásuk az AD kockázatra minden eddig
tanulmányozott egyéb genetikai variációnál erősebb. A gén-környezet kölcsönhatás érdekes
példájaként, az egyik tanulmányban az FLG gén két funkcióvesztéses mutációja (501x és
2282del4) fiatal korban kialakuló AD-vel asszociált, ha a gyermek születésekor macskát
tartottak a háztartásban (49). Érdekes módon a kutyatartás nem befolyásolta az AD
kialakulásának kockázatát. Ez a két mutáció európai eredetű populációban nagyon gyakori, a
populáció 7-10%-a hordozza valamelyiket.
5.9. Rengeteg gén a betegségekben
Bár ebben a fejezetben nagyon sok gént, és genetikai variációt soroltunk fel, amely asztmával
és allergiás betegségekkel asszociál, mégis ezek csak különböző szempontok alapján kiemelt
példáknak tekinthetők, távolról sem a teljes képnek. Erre példa, hogy összehasonlítva
allergiás légúti gyulladásos egérmodell tüdőben tapasztalható génexpresszióját kontroll
egerekével, több mint 1500 génben lehet eltérő expressziót kimutatni, még akkor is, ha csak a
legalább átlagosan 2x-es különbséget mutató géneket vesszük figyelembe.
Ha belegondolunk, hogy pl. egy transzkripciós faktornak, vagy más szabályozásban szerepet
játszó génnek már kis expressziós változása is komoly következményekkel járhat, ez a szám
akár nagyobb is lehet. Persze az is igaz, hogyha egy gén expressziója eltér, az még nem jelenti
azt feltétlenül, hogy szerepet játszik a betegség patomechanizmusában. A rengeteg kutatás
ellenére a betegségben szereplő géneknek még csak töredékét ismerjük, de még ezek teljes
felsorolása is fölösleges ilyen formában. Hosszútávon azt lehet elképzelni, hogy ez a tudás
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bekerül egy elektronikus adatbázisba, amelyhez különböző döntéstámogatási rendszereket
lehetne kapcsolni.
A beteg, vagy akár az egészséges újszülött genetikai hátterének ismeretében személyre
szabott kockázatot, vagy esetleg terápiát, javasolt életmódot lehet majd mondani, ha az ehhez
szükséges tudást megfelelő mértékben felhalmozzuk.
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5.11.

Fejezethez tartozó kérdések

1. Mi az allergia?
2. Mi az atópia?
3. Mi az allergiás asztma?
4. Mi jellemző az asztmára?
5. Mi az a tisztaság hipotézis?
6. Milyen sejtek játsszák asztmában a legfontosabb szerepet?
7. Mi az a légúti hiperreaktivitás?
8. Milyen szerepe van az IL-4-nek az asztmában?
9. Milyen szerepe van az IgE-nek asztmában?
10. Milyen tünetei vannak annak a transzgenikus egérnek, melynek IL-5 gént rakunk
CC10 promótere után?
11. Hogyan lehet légúti hiperreaktivitást kiváltani IL-4 KO egéren?
12. Milyen jellemzői vannak az IL-13 KO egérnek allergén szenzitizálás és provokáció
után?
13. Melyik a Th2-es válaszban kulcsfontosságú transzkripciós faktor?
14. Mit okozott a T-bet kiütése egérben?
15. Melyik transzkripciós faktor szintje emelkedik meg az asztmások tüdejében?
16. Hogyan gátolhatjuk a GATA-3 működését asztmában?
17. Mit okozott a GATA-3 gátlása asztmás egér tüdejében?
18. Mi a hisztamin szerepe az allergiás megbetegedésekben?
19. Milyen, az asztmában jelentős gének vannak az 5q31-q33 kromoszómarégióban?
20. Milyen szerepe lehet a CD14-nek asztmában?
21. Milyen, az allergiában fontos szerepet betöltő gének vannak a 6p21.3
kromoszómarégióban?
22. Melyik gént azonosították a 6p21.3 régióban pozícionális klónozással?
23. Hogyan okozhatnak emelkedett asztma hajlamot az IL-4R-ban található Ile75Val
(I50V) és Glu576Arg polimorfimus?
24. Milyen szerepe lehet az MCP-1 -2518-as pozíciójában található A/G
polimorfizmusnak asztmában?
25. A glutation S transzferázok, vagy a PON1-1 milyen szerepet játszhatnak asztmában?
26. Milyen módszerrel lehet ismeretlen „asztma géneket” beazonosítani?
27. Mondjon egy példát a pozícionális klónozással megismert asztma génekre!
28. Milyen fenotípussal mutatott asszociációt az FCER1A gén SNP-je?
29. Mi az a metaanalízis?
30. Milyen betegséggel asszociálnak a filaggrin génjének mutációi?
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6. Egyes típusú diabetes mellitus genomikai háttere
6.1. Definíciók
•
•
•

A cukorbetegség krónikus betegség, amely genetikai és környezeti tényezők együttes
hatására jön létre, anyagcserezavarok és érrendszeri szövődmények képében.
Az anyagcserezavarra a vércukor rendellenesen magas szintje (hiperglikémia)
jellemző, ami együtt jár a fehérje- és a zsíranyagcsere, valamint a só-víz és a sav-bázis
háztartás zavaraival.
A hiperglikémiát az inzulin hiánya, vagy a meglévő inzulin hatástalansága okozza.

6.2. Felosztás
A cukorbetegség felosztása a betegség patogenezise alapján történik. Mivel az elmúlt
években, részben a genomikai kutatásoknak is köszönhetően egyre többet tudunk meg a
betegségekről, néhány elnevezés változott, bár sokszor még a régebbi, kicsit pontatlan
elnevezést, illetve rövidítést is használjuk.
• Inzulin dependens diabetes mellitus (IDDM) = 1-es típusú diabetes mellitus (angolul:
type 1 diabetes mellitus, vagy T1DM)) = Fiatalkori diabetes (juvenile onset diabetes
(JOD))
• NIDDM (non-insulin dependent diabetes mellitus) = 2 -es típusú diabetes mellitus
(angolul type 2 diabetes mellitus, vagy T2DM) = Időskori diabetes (maturity onset
diabetes (MOD))
• Latent Autoimmune Diabetes of Adults, vagy LADA, vagy Diabetes Type 1,5, de
manapság hivatalosan a T1DM-hez sorolják. Azonban, becslések szerint a T2DM
típusnak tartott cukorbetegek között „rejtőzködhet” akár 10-15%-nyi valójában LADA
beteg.
• Maturity onset diabetes of the young = MODY, vagy monogénes diabetes
• Gesztációs diabetes
A fentieken túl még sokféle diabetest meg lehet nevezni. Ezeken kívül az American Diabetes
Association 48+ féle diabetest különböztet meg. Ebben a könyvben a T1DM-mel, a T2DMmel, és genetikai háttere miatt a MODY-val foglalkozunk részletesebben.

6.3. A T1DM gyakorisága
A T1DM gyakorisága európai eredetű populációkban átlagosan 0,4%, de mutat bizonyos
földrajzi és populációs különbségeket, így pl. finnekben gyakoribb. Ázsiai populációkban a
betegség sokkal ritkább, kb. 1/10-e az európaiakénak. Viszont, hasonlóan a többi ún.
civilizációs betegséghez gyakorisága, incidenciája folyamatosan nő, ez utóbbi évenként kb.
3%-kal. Egyes becslések szerint 1950 és 2020 között a betegek száma megduplázódik. A
betegséget általában a gyerekek betegségének tekintik, amire a köznyelvben használt
fiatalkori cukorbetegség elnevezés is utal, azonban a betegség a betegek több mint felében 18
éves kora után alakul ki.
A betegség gyakorisága gyermekben ugyan elmarad az asztmától, de így is gyakorinak
tekinthető, ráadásul potenciálisan halálos betegség, inzulin-adagolás nélkül a betegek rövid
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időn belül meghalnának. Ráadásul a betegekben, a kezelés mellett is számos más betegség
kialakul, így az egyik vezető oka a végstádiumú vesebetegségnek és a vakságnak. A
betegekben idővel kardiovaszkuláris betegség alakul ki, illetve gyakran fordul elő korai,
váratlan halál.
A betegség gyakoriságának növekedésére legelfogadottabb a higiénia hipotézis (2. fejezet),
amire jó példa az emberi T1DM-hez nagyon hasonló betegséget mutató NOD (non-obese
diabetes) egerek esete. Ezekben az egerekben sokkal magasabb a T1DM gyakorisága, ha
steril környezetben tartjuk őket, mintha normális körülmények között. Steril körülmények
között gyakorlatilag semmilyen külső faktor nem szükséges a betegség kialakulásához. Ezen
kívül még számos hipotézis létezik, mely a betegség incidenciájának emelkedését
magyarázza, mint például a gyermekvállalás későbbre tolódása, a korábbi pubertás, az
obezitás növekedése, D vitaminhiány, vagy a károsító környezeti tényezők (tartósítószerek,
adalékanyagok, pesticidek) mennyiségének növekedése. Részletesebben ld.:
http://www.diabetesandenvironment.org/home/hypotheses.

6.4. A T1DM patogenezise
Érdekes módon csak 1974-1975-óta ismert, hogy az 1-es típusú diabetes mellitus krónikus,
autoimmun betegség. Szemben az allergiával és az asztmával, a T1DM Th1-es betegségnek
tekinthető. Kialakulásának négy stádiumát különböztetjük meg: 1. genetikai fogékonyság, 2.
triggertényező behatása, 3. immunológiai abnormalitások időszaka és 4. a cukorbetegség
manifesztálódása (40. ábra) (1).
A genomika fejlődésével az elmúlt évtizedben óriásit fejlődött tudásunk a betegség
patogenezisének tekintetében, de még számos bizonytalan pont maradt. Hasonlóan több más
betegséghez tudásunk nagy részét állatmodellek segítségével nyertük. Az állatmodellek közül
kiemelkedik a NOD egér és a BioBreeding (BB) patkány. Ezekben a rágcsáló modellekben
számos tekintetben az emberéhez hasonló betegség alakul ki, és azonosság van egyes
genomikai lókuszokban, a környezeti tényezők hatásában, és a betegség patogenezisében.
A NOD egerek segítségével kiderült, hogy a betegség manifesztálódása előtt az
immunszabályozás gyengülése miatt autoreaktív CD4+ és CD8+ T sejtek, és autoantitest
termelő B sejtek szaporodnak fel, és a veleszületett immunrendszer aktiválódik. Ezek
kölcsönhatása következtében elpusztulnak az inzulin-termelő β-sejtek (szigetsejtek).
Becslések szerint a szigetsejtek 80-90%-ának el kell pusztulnia, hogy a betegség
manifesztálódjon. Szintén a NOD egerek segítségével tudjuk, hogy a pankreászba először a
CD11+ dendritikus sejtek és a makrofágok infiltrálódnak Ez az egerekben már 3 hetes
korukban bekövetkezik. Kicsivel ez után patogén T sejteket lehet detektálni a szigetsejtek
környékén (peri-inzulitis). Ezek a T sejtek valószínűleg a pankreász nyirokcsomóiban
aktiválódnak. Azonban azt, hogy milyen molekuláris események indítják be itt a tolerancia
elvesztését, még nem tudjuk biztosan. A szigetsejtek károsodása miatt további saját-antigének
kerülnek ki, ami epitóp-spreadinghez (epitóp terjedéshez) vezet. Ez azt jelenti, hogy a
gyulladásban levő immunrendszernek új autoantigének kerülnek bemutatásra, és ez új aktivált
T sejtek megjelenését eredményezi. Az immunsejtek által termelt kemokinek és citokinek
további mononukleáris sejtek beszűrődését triggerelik. NOD egerekben, és T1DM-es
emberekben detektálhatóak szigetsejtantigén-reaktív CD4+ és CD8+ T sejtek. Ezek a T sejtek
legtöbbször olyan szigetsejt eredetű autoantigéneket ismernek fel, mint az inzulin (vagy
preproinsulin, PPI), glutaminsav dekarboxiláz (GAD65), insulinoma-asszociált antigen 2 (IA2, vagy ICA 512), vagy a cink transzporter 8. A szigetsejtek elpusztításában a CD8+
citotoxikus T sejteknek van a legfontosabb szerepe (2,3).
A patogenezishez tartozó további részleteket a genomikai eredmények bemutatásakor és az
állatkísérletek részben ismerhetünk meg.
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40. ábra
A T1DM kórlefolyása (1).

6.5. A T1DM öröklődése
A T1DM genetikai hátterére jó példa a fent említett NOD egér, amelyben gyakorlatilag
spontán, külső hatás nélkül kialakul a betegség, és egyes elméletek alapján, steril
környezetben, emberben is magasabb lenne konkordanciája egypetéjű ikrekben a
tapasztaltaknál. Mivel azonban ez nyílván irreális állapot, valós körülmények között
egypetéjű ikrekben, ha az ikerpár egyik tagja 1-es típusú cukorbeteg, a másik tagban a
cukorbaj kialakulási gyakorisága (azaz a konkordancia) 34% 30 éves korra, 43% az index-eset
kórismézése utáni 12 éven belül, és 50% az index-eset kórismézése utáni 40 éven belül.
A betegség genetikai hátterét az is alátámasztja, hogy nem egypetéjű testvérekben a
konkordancia, szemben az egypetéjű ikrekkel csak 6%. Ez utóbbi és a 0,4-es populációs
gyakoriság alapján, λs = 15 (6:0,4).
A T1DM öröklődése genetikai imprinting jelenségre is utal, hiszen a gyermekekben nagyobb
a betegség kialakulásának esélye, ha az apa a beteg (10%), mintha az anya beteg (4%).
6.6. Környezeti tényezők
Mivel a környezeti faktor hatása és a betegség kialakulása között általában hosszú idő telik el,
sokszor csak anekdota-szerű ismereteink vannak a kettő kapcsolatáról. Ennek tudományos
alapokra való helyezésére indították el a TEDDY (The Environmental Determinants of
Diabetes in the Young) programot (http://teddy.epi.usf.edu/index.htm ), ahol hat központban
>7.000 újszülöttet terveznek gyűjteni, akiknél a T1DM kockázata nagyobb az átlagosnál,
például azért, mert az első fokú rokonaik között van beteg. A résztvevőktől 3 havonta vesznek
vért 4 éves korukig, majd 6 havonta 15 éves korukig, és szigetsejt elleni autoantitestekre
szűrik őket. Emellett folyamatosan regisztrálják a környezeti hatásokat, amely a résztvevőket
éri magzati kórtól kezdve. Olyan adatokról gyűjtenek információkat, mint pl., vírusfertőzések,
toxikus anyagok, táplálkozás, szocioökonómiai és pszichoszociális faktorok, stb. Ezzel a
tudományos igényességgel megtervezett vizsgálattal, jó eséllyel azonosíthatják azokat a valós
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környezeti faktorokat, amelyek a genetikailag hajlamos emberekben a betegség
manifesztációjához vezet, vagy esetleg védelmet nyújt ellene.
Itt most, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk a jelenleg legelfogadottabb környezeti
tényezőket, amelyek befolyásolják a betegség kialakulását.
Laboratóriumi állatokon egyértelműen ki lehet váltani T1DM-et vírusok segítségével. A
vírusok kétféle módon okozhatnak T1DM-et. Az egyik, hogy pl. molekuláris mimikri, vagy
más mechanizmussal autoimmun betegséget generálnak a szigetsejtek ellen. Molekuláris
mimikri itt azt jelenti, hogy a vírus antigénje hasonlít a szigetsejt antigénjéhez, és a vírus
elleni támadás a szigetsejt ellen fordul. Az eredmények ellentmondásosak, de a rubeola,
Coxsackie B4, rotavírus egyes feltételezések szerint autoimmun folyamat kiváltásával
okozhatja a betegséget. A másik mód az, hogy a vírus közvetlenül a szigetsejteket támadja
meg és pusztítja el. Ilyenkor is kialakul azonban autoimmun folyamat, a megtámadott
szigetsejtekkel szemben. Ilyen mechanizmussal a mumpsz, Coxsackie B4, a citomegalovírus
(CMV) és a rubeola vírusát gyanúsítják. Az egyik vizsgálatban pl. T1DM-esekben 22%-ban
volt kimutatható a CMV genomja, míg a kontrollcsoportban csak 3%-ban Azonban a
vírusokkal szembeni érzékenységnek genetikai háttere van, azaz nem mindenkinél
jelentkezik. Feltételezhető, hogy a HLA genotípusok befolyásolják ezt e folyamatot.
A fentiekkel ellentétben, és a higiénia hipotézis mentén, egyes fertőzések védhetnek a T1DMmel szemben. Ide sorolják pl. a mikobaktériumokat, illetve egyes parazitákat. Illetve,
bizonyítékok vannak arra is, hogy a bélflóra befolyásolja a betegségre való hajlamot (4).
Az élelmiszerek közül a korai életkorban adott tehéntej T1DM okozó hatására vannak
eredmények. Egyes feltételezések szerint a tehéntejben található bovin inzulin hasonlít a
humán inzulinhoz, és újszülött korban, amikor még az emésztés nem tökéletes, nagyobb
peptidek is felszívódhatnak, amelyekkel szemben az immunrendszer reagálhat. Azonban
ehhez is kellenek más kiegészítő tényezők, így pl. vírusfertőzés, genetikai háttér, nagyobb bél
permeabilitás, éretlen bél immunrendszer, stb.
A táplálkozási tényezők közül még meg lehet említeni a búzában található glutént is, amelyet
az is alátámaszt, hogy a T1DM-es betegek 7%-a glutén szenzitív, azaz cöliákiás.
A táplálékhoz kapcsolódik a D vitamin szerepe. Az eredmények itt sem egyértelműek, de több
vizsgálat a D vitamin védő szerepét igazolta. Mivel a D vitamint nem csak táplálék, hanem
napfény útján is kaphatjuk, az előzőeket támasztja alá annak a felmérésnek az eredménye,
amely összefüggést mutatott ki az alacsony UV sugárzás és a betegség között, illetve a
betegség prevalenciája olyan országokban a legmagasabb (Svéd, Finn), ahol az év egyes
periódusaiban nagyon alacsony a napsütéses órák száma (5).
Egyes toxinok közvetlen sejtpusztítással, vagy neoantigének létrehozásával okozhatnak
T1DM-et, pl.: N-nitroso származékok (táplálékkonzerválás), magas nitrát tartalmú ivóvíz,
rodenticidek (rágcsálóirtó szerek).
Anyai tényezők szerepét is több kutatás alátámasztja. Így az alacsony anyai életkor és a
magas születési súly hajlamosít T1DM-re.
Mint gyakorlatilag minden betegségben így a T1DM-ben is kimutatható a pszichés stressz
szerepe. Egy irodalmi összefoglaló alapján 10 vizsgálatból 9-ben mutatták ki, hogy a pszichés
stressz növeli a betegség kialakulásának esélyét (6).
A T1DM-ben szerepet játszó környezeti tényezőkről a
http://www.diabetesandenvironment.org/home web oldalon találhatunk részletes, kritikus és
tudományos értékű leírást.

6.7. Genetikai, genomikai eredmények
A T1DM az autoimmun betegségek közé tartozik. Ez a genetikai, genomikai eredményeken is
meglátszik, hiszen számos T1DM-re hajlamosító gén más autoimmun betegségekre is
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hajlamosít. Általában a környezeti hatások és a genomikai háttér döntik el, hogy melyik
betegség fog kialakulni, illetve sokszor egyszerre több autoimmun betegség is kifejlődik a
hajlamos emberben.
A T1DM genetikai hátterének kutatása nehézkesen indult, de most talán az egyik
sikertörténetnek is nevezhetjük. Gyakorlatilag kb. 2007-ig visszamenőleg a kapcsoltsági
vizsgálatok, a teljes genomszűrés eredményei voltak a meghatározóak. Ezek végül 18 lókuszt
határoztak meg, IDDM1-IDDM18 elnevezéssel, amely kapcsolható volt a betegséggel,
azonban ezekben, az MHC géneken kívül csak 5 gént tudtak konkrétan megnevezni, de ezek
egy részére is csak bizonytalan kijelentéseket tudtak tenni. Azonban a GWAS vizsgálatokkal
igen felgyorsultak az események. Már 2009-ben egy megjelent metaanalízis 40 T1DM lókuszt
nevezett meg. Létrehoztak egy T1DBase elnevezésű on line adatbázist
(http://t1dbase.org/page/Welcome/display), amelyben 53 lókusz, és kb. 300 gén található
2011-ben, amelyeket összefüggésbe hoztak a betegséggel, de 100 fölött van azoknak a
genomrégióknak a száma, amelyekben gyanús SNP-ket találtak (41. ábra).

41. ábra
A T1Dbase adatbázis (http://t1dbase.org/page/Welcome/display), amely folyamatosan
frissülve tartalmazza a T1DM-mel kapcsolatban felmerült géneket, és génvariációkat. Az
ábrán, az egyes kromoszómákon kék vonallal be vannak jelölve az eddig detektált T1DM
lókuszok.

A vizsgálatokban nagy segítséget jelentett a T1DGC (Type 1 Diabetes Genetics
Consortium; http://www.t1dgc.org) elnevezésű nemzetközi program, amely a betegség
genetikai hátterének feltárására alakult. Jelenleg több mint 4.000 ASP (affected sib pair)
család mintái és adatai állnak rendelkezésre a különböző vizsgálatokhoz. A biobank
segítségével 4 nagy projekt indult: 1). A HLA régió nagy felbontású szűrése SNP-kel; 2). A
publikált jelölt gének részletes vizsgálata; 3). Teljes genom kapcsoltsági analízis; 4). GWAS
és metaanalízisek.
Már a kapcsoltsági vizsgálatoknál is egyértelművé vált, hogy az IDDM1-nek nevezett, a
6p21.3 lókuszon található MHC régió kiemelkedően erős asszociációt mutat. A hozzá
kapcsolható odds ratio (OR) 7 közelében van. Azonban az is kiderült, hogy bár a többi
génnek, néhányat leszámítva, szinte elhanyagolhatónak tűnik a hatása az MHC gének mellett,
fontos szerepük van a betegségre való hajlamban. Így pl., az egyik vizsgálatban az MHC
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lókuszra vonatkozó λs 3,6 volt, míg a teljes genomra 15, ami azt mutatja, hogy az MHC
régióra eső öröklődő hányad mindössze 25%, bár egyes családvizsgálatokban 40-50%-ot is
mértek (7).
A kapcsoltsági analízisek és GWAS mellett asszociációs vizsgálatok is folytak, melyekkel
néhány fontosabb gén szerepét sikerült először igazolni, illetve a teljes genomszűrésnél
megnevezett gének egy részét is igazolni tudták a módszerrel.
Az alábbiakban azokat a genetikai, genomikai eredményeket ismertetjük, amelyek valamilyen
szempontból nagyobb jelentőségűek, illetve hozzáadnak tudásunkhoz a betegség
patogenezisében.
6.7.1. MHC régió, IDDM1
Először a későbbiek érthetőbbé tételéhez nézzünk egy kis nevezéktant. Emberben az MHC
régiót HLA (humán leukocita antigén) régiónak is nevezik, így ez a két rövidítés itt egymás
szinonimájának is tekinthető. A HLA I (vagy MHC I) géneket A, B és C betűkkel sorolják
gén-osztályokba: HLA-A; B; C osztályok, a HLA II géneket D betű jelöli: HLA-D osztály,
míg a D után álló P, Q, R betűk (HLA-DP; HLA-DQ; HLA-DR) géncsaládokra utalnak. Az
ezután álló A és B betűk: HLA-DRA; HLA-DRB α és β láncokat jelentenek. Az ezután álló
szám már a gént jelöli: pl., HLA-DRB1: az R család β láncát kódoló első gén. Az ezután
látható csillag (*) és az utána álló szám a gén egy adott allélját, variánsát jelöli: DRB1*0401:
az előző génnek a 0401-es variációja: ez adja a genetikai különbséget az egyes emberek
között.
A lókuszt kapcsoltsági vizsgálatokkal egyértelműen igazolták. Az összefüggés erősségére
jellemző, hogy az egyik vizsgálatban európai eredetű populációban LOD score = 116-ot
kaptak, amely 50-szer több mint a második legerősebb összefüggés a GWAS vizsgálatokban.
Számos variációt találtak ebben a régióban, amelyek erősítik a betegségre való hajlamot, vagy
védelmet nyújtanak vele szemben.
A HLA II, DRB1, DQB1 a fő IDDM1 régió, de módosítanak a HLA DPB1, HLA B és a
HLA III régiók egyes variánsai.
A legerősebb hatása két kombinációnak van. Az egyik a DQA1*0501.DQB1*0201 allélokkal
jellemezhető, melyet HLA DQ2 haplotípusnak is neveznek, és szoros kapcsoltságban van a
DRB1*03-vel. Ezt DR3DQ2 haplotípusnak hívják. A másik kombináció a
DQA1*0301.DQB1*0302 allélokkal jellemezhető HLA DQ8 haplotípus amely LD-ben van a
DRB1*04-gyel. Ezt DR4.DQ8 haplotípusnak nevezik. A legnagyobb kockázattal a
DR3.DQ2/ DR4.DQ8 heterozigóták rendelkeznek. A DQ gének hatása erősebb, de
befolyásolják a DRB1 gének. A betegek 90%-a hordozza egyik, vagy mindkét hajlamosító
haplotípust. A legnagyobb kockázatot hordozó genotípust a DRB1*03-DRB1*0401DQB1*0302-t a betegek 30%-a, az egészséges európai eredetű populáció 1-2%-a hordozza.
Ez a genotípus nemcsak a hajlamot befolyásolja, hanem hordozóiban a betegség fiatalabb
korban alakul ki (2, 3). Ez arra is utal, hogy a betegség indításában fontos szerepe van.
Az egyik vizsgálatban a DRB1*0301-DQA1*0501-DQB1*0201/DRB1*0401-DQA1*0301DQB1*0302 genotípusoknak OR > 40-t mértek.
Egyes genotípusoknál viszont domináns védő hatást mutattak ki. Pl. a DR4.DQ8
haplotípusban a DRB1*0401, 0402, 0405 növeli a kockázatot, míg a *0403 és *0406 véd a
betegség kialakulásával szemben, sőt a *0403 túlkompenzálhatja a DQ8 általi fokozott
kockázatot. Legerősebb védelmet a DQ6.2 haplotípusnál találtak (DQA1*0102.DQB1*0602).
Ez utóbbinak egészségesekben gyakorisága 20%, betegekben <1%. A védelem domináns. Az
egyéb HLA II gének közül független hatásokat mutattak ki a HLA-DPB1-ben, mind védőt,
mind hajlamosítót (8).
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A HLA II régió hatását befolyásolják a szomszéd HLA régiók hatásai, sőt a HLA-A és HLAB régiók (HLA I) független hatását is kimutatták. Ezekben a régiókban is találtak hajlamosító
és védő haplotípusokat is.
A HLA III régióban is vannak a betegség patogenezisében fontos gének, így itt található pl.
a TNFA (TNF-α) gén, mellyel szintén kimutatható összefüggés.
Meg kell azonban jegyezni, hogy itt kiterjedt ősi, ún. befagyott (frozen) haplotípusok
találhatók, amelyek több régiót is magukba foglalnak. Így pl. az európaiakban az elterjedt,
szintén hajlamosító ősi 8.1-es haplotípus átível mindhárom HLA régión, olyan allélokat,
haplotípusokat magában foglalva, mint a HLA-B8, TNFA2, C4A*Q0, C4B1, DR3, DQ2.
Ezek közül többről, önállóan is kimutatták, hogy a benne található polimorfizmus befolyásolja
a gén funkcióját, és hajlamosít T1DM-re. Így pl. a TNFA2 a TNFA -308-as promóter
polimorfizmusára utal, amely egyes vizsgálatokban többszörösére emelte ennek a
proinflamatórikus citokinnek a szintjét és számos gyulladásos betegségre (pl. asztmára)
mutattak ki hajlamosító hatást. Vagy a C4A*Q0 allél a komplement C4 génnek az inaktív
nulla mutációja, gyengébb komplement válasszal, és autoimmun betegségre való
megnövekedett hajlammal asszociál (pl. SLE-re is).
GWAS vizsgálatokban a 4 Mb kiterjedésű HLA régiót kiterjesztették 8 Mb-ra, és nagy
felbontású SNP szűréssel a teljes, nagy régiónál igazolták az összefüggést.
6.7.1.1.MHC régió szerepe a patogenezisben
Immunológiából tudjuk, hogy az, hogy a szervezet mit tekint ellenségnek, azaz az
immunrendszer antigénnek, nagymértékben függ attól, hogy az MHC II gének által kódolt
antigén prezentáló sejtek (APC) felületén expresszálódó MHC fehérjék milyen erősen kötik
az illető antigént. Minél pontosabban illeszkedik be egy peptid a háromdimenziós zsebbe,
annál erősebb immunválaszt vált ki. Ezzel az immunológiai tézissel lehet magyarázni az
MHC II gének szerepét az autoimmun betegségekben. Röviden összefoglalva itt arról van szó,
hogy a hajlamosító allélok olyan zsebeket alakítanak ki, amelyekbe a szervezet valamelyik
fehérjéjéből eredő peptidje jól beleillik, és ez, megfelelő körülmények között, autoimmun
folyamatokat válthat ki.
A fenti tételt többszörösen tudták igazolni T1DM-ben. Transzgenikus egér segítségével
közvetlenül kimutatták, hogy az APC-k felületén található HLA-II molekulák peptid kötése és
bemutatása a T sejteknek a DR és DQ molekulák fő mechanizmusa T1DM-ben. Így a DQ
molekula 9-es, és a DR molekula 1-es és 4-es zsebének 3D-s alakja és a zseb belső felületén
található aminosavak fontos meghatározói, hogy a molekula hajlamosít, vagy véd a
betegséggel szemben. Itt most a transzgenikus szó arra, utal, hogy emberi géneket vittek be
egérbe (2, 3).
A hajlamosító HLA II molekulák megkötik a korábban megnevezett autoantigénekből eredő
peptideket az APC-k felületén, ezek bemutatják a CD4+ T sejtek antigénreceptorainak a
tímuszban, vagy a periférián, pl. a pankreászban található nyirokcsomókban, vagy magában a
szigetsejtben. A CD4+ T sejtek segítik a CD8+ citotoxikus T sejteket, amelyek a legfontosabb
sejtpusztítók T1DM-ben. Röntgen krisztallográfiával a hajlamosító fehérjék szerkezete
hasonló, illetve a védőké is hasonlít egymáshoz. Egy in vitro kísérletben a GAD65
autoantigént kötő HLA II molekulában történő nem-konzervatív aminosav csere
megakadályozta a GAD specifikus T sejtek aktivációját.
A HLA A és B molekulákat a szigetsejtek is expresszálják, és peptideket mutatnak be a CD8+
T sejteknek. Itt is nyilvánvaló, hogy ezeknél is a szerkezet befolyásolja, hogy milyen peptidet
hogyan mutatnak be.
A gyermekkorban kialakuló betegségben a preproinzulin (PPI) a legfontosabb autoantigén
(3). Betegekben keringő CD8+ T sejteket lehet detektálni, amelyek felismerik az N-terminalis
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signal peptidet és a PPI15–24 -ben található hasítóhelyet, és amelyet a HLA-A*0201 molekula
köt. Ez a HLA-A allélok közül az egyik hajlamosító variáns allél.
A védelmet nyújtó variációk mechanizmusa nem teljesen világos még. Például a védelmet
nyújtó DQ6 molekula, melyet a DQA1*0102 és DQB1*0602 allélok kódolnak, köti a PPI8-16
peptidet. Még nem bizonyított, hogy vajon ez a timuszban vált ki T sejt deléciót, vagy az
autoreaktív T sejteket programozza át, és/vagy esetleg a Treg sejtek kialakulását serkenti.
6.7.1.2.Parciális genomszűrés az MHC régióban
Példaként bemutatunk egy olyan vizsgálatot, a T1DGC projektjei közül (ld. fent), amelyben
azt tűzték ki célul, hogy az MHC régióban az ismert, klasszikus alléloktól (HLA-DRB1, DQA1 és -DQB1) független variációkat keressenek, melyek befolyásolják a T1DM-re való
hajlamot. A vizsgálatba 2321 vegyes etnikumú, de főleg európai eredetű (ún. kaukázusi)
T1DM ASP családot vontak be (11.279 egyént), amelyekben legalább 2 (vagy több) beteg
testvér volt, és mindkét szülőtől rendelkezésre állt minta és adat. Az MHC régióban 2965,
Illumina által szelektált marker SNP-t genotipizáltak. Több száz SNP-vel találtak asszociációt
(a klasszikus allélokban is). Ezután bonyolult statisztikai elemzéssel, figyelembe véve a
régióban tapasztalt LD-ket leválasztották a klasszikus gének befolyását, és 3 független,
asszociációt mutató régiót detektáltak. Végül 3 gént neveztek meg, mint új asszociációt:
HLA-G, COL11A2 és RING1. Ezek közül a HLA-G gént asztmával kapcsolatban is
detektálták (ld. ott), és ismert, hogy terhesség alatt szerepet játszik a magzat kilökődésének
megakadályozásában azáltal, hogy elnyomja a Th1-es immunválaszt, valamint a pankreász
szigetsejtjeiben konstitutívan (állandóan) expresszálódik, és autoimmunitásban is szerepet
játszik (9).
6.7.2. IDDM2, INS gén
A második T1DM lókusz a preproinzulin gén (INS) és az insulin-like growth factor 2 (IGF2)
gén közelében a 11p15.5. lókuszon található. Mivel az inzulin egy egyértelmű jelölt gén volt,
ezt a lókuszt már korán, asszociációs vizsgálattal azonosították. Mivel a hajlamosító allélnak
populációs szinten nagy a gyakorisága (európaiakban 0,71), kapcsoltsági analízissel nem
lehetett ezt a lókuszt azonosítani (7). Az asszociációért felelős polimorfizmus egy VNTR
(variable number of tandem repeat), amely az inzulin géntől „upstream” irányban azaz a
gén 5’ végétől 596 bp távolságban található, és amelyben egy 14-15 bp-os szakasz ismétlődik
(miniszatellita polimorfizmus). Ennek három variációját ismerjük:

•
•
•

Class I 20-63db ismétlődés: hajlamosít homozigóta formában, azaz recesszív hatású
(2-5x esély növekedés a homozigótákban): fehérekben (európai eredetű, vagy
kaukázusi populációban) 0,71 a gyakorisága
Class II 64-139 db, fehérekben nincs
Class III 140-210: domináns védelem, fehérekben 0,29 a gyakorisága

A hajlamosító Class I ismétlődéshez kapcsolható OR = 3, míg a λs = 1,12, azaz az öröklődő
hányadnak csak kis részéért felelős (7).
Sokáig nem volt világos, hogy a két közelben található gén közül melyiknek van szerepe a
tapasztalt asszociációban, azonban manapság már konszenzus alakult ki, hogy az INS gén a
felelős. Ezt támasztja alá az is, hogy a PPI a legfontosabb autoantigén, illetve világos
különbség mutatható ki az INS gén expressziójában a hajlamosító és a védő allélok között.
Így a class III magasabb inzulin transzkripciót mutat a timuszban (immun tolerancia
kialakulása), míg a class I magasabbat a pankreászban, és alacsonyabbat a timuszban. Mivel a
timuszban ahol a T sejtek érése történik, és ahol az autoreaktív T sejtek apoptózist
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szenvednek, ha saját antigént ismernek fel, az alacsony inzulin expresszió fokozott
autoimmun kockázattal jár.
6.7.3. CTLA4 gén
Az előzőekkel szemben, amelyek T1DM specifikusak, a CTLA4 gén egyes exonban található
A49G (THR17ALA) polimorfizmusa általános autoimmun génnek tekinthető, hiszen a
diabetes mellett számos más ilyen betegségre hajlamosít: pl., rheumatoid arthritis, Graves
betegség, autoimmune hypothyroidism, coeliákia. A cytotoxicus T-lymphocyta asszociált 4
(CTLA4, vagy CD152) pl. a CD4 Treg sejteken található receptor, a T-sejt aktiváció
downregulációjában játszik szerepet, a B7-hez (CD80) kötődve negatív kostimulációt
közvetít. A gént az ember mellett NOD egérben is a betegséghez kapcsolták (10). A CTLA4 a
2q33 lókuszon található IDDM12 régió asszociációért felelős génje. A variáció csökkent
szolubilis CTLA4 szintet okoz. Ez a gén volt az egyik első, amely felhívta a figyelmet arra,
hogy a Treg sejtek nem megfelelő működése autoimmun betegségekhez vezet. A NOD
egereken gén-gén kölcsönhatásokat is detektáltak, azaz más gének erősen befolyásolták
hatását, sőt akár teljesen maszkolhatták is (10). A polimorfizmus gyakorisága emberben nagy
populációs heterogenitást mutat. Hatása egyéni hordozás szintjén csekélynek mondható (mint
a T1DM gének túlnyomó többségének), hiszen a T1DM esélyét hordozása 10-15%-kal növeli.
Az OR = 1,1-1,5 volt a különböző vizsgálatokban.
6.7.4. PTPN22 gén
A PTPN22 gént viszonylag későn, 2004-ben jelölt gén asszociációs vizsgálattal detektálták
először, pedig a HLA gének után a legerősebb hatású gén. Az R620W polimorfizmus hatása
kodomináns. Heterozigóta formában 1,5-2-szeres, homozigóta formában 3-4-szeres OR-t
mutatott a különböző vizsgálatokban. Az SNP gyakorisága dél-európai országokban 2-3%,
észak-európaiakban 15%. A gyenge napfény mellett ez a magas gyakoriság lehet magyarázat,
hogy az észak-európai országokban miért magasabb az autoimmun betegségek gyakorisága.
Ázsiai és afrikai populációkban az SNP nem fordul elő.
A gén szintén általános autoimmun gén, hiszen számos más ilyen betegségre is hajlamosít:
pl., rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus (SLE), myasthenia gravis és autoimmune thyroid betegség. Érdekes, hogy olyan betegségekre hajlamosít, amelyekre
jellemzőek az autoantitestek, és olyanokra nem, ahol ez nem a domináns jellemző (pl. Crohn
betegség, ulcerative colitis, szklerózis multplex és psoriasis).
A gén a limfoid protein tirozin foszfatáz (LYP) fehérjét kódolja, és a TCR jelátvitelben
játszik fontos szerepet. Az első vizsgálatokban a R620W variációt egy gain-of-function
(funkciónyeréses) variációnak írták le, ami TCR aktiválódás küszöbének emelkedését
eredményezi. Ez komoly fejtörést okozott, hiszen mindenki inkább küszöbérték csökkenést
várt, hiszen ez okozhat inkább autoimmun betegséget. Ezt úgy próbálták meg feloldani, hogy
azt feltételezték, hogy a Treg sejteken is aktiválódási küszöb emelkedést okozott, és
hosszútávon ez a fék hiánya okozza a megnövekedett hajlamot az autoimmun betegségekre.
Mivel egy igen jelentős polimorfizmusról van szó, nagyon sokan próbálták megfejteni a
mechanizmust, de még 2011-ben is találtak egy új mechanizmust, amely felelőssé tehető az
asszociációért (42. ábra). Ebben egy knock-in egérmodellel azt mutatták ki, hogy a variáció a
fehérjetermék (egérben Pep fehérje) gyors degradációját okozza, ami emelkedett receptor
jelátvitelt vált ki, ami a B és T limfociták, valamint a dendritikus sejtek emelkedett
válaszkészségével jár (11). A felgyorsult Lyp lebomlást R620W homozigóta emberekben is
igazolták. Ez, tehát szemben az előző vizsgálatokkal, egy loss-of-function mechanizmust
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feltételez. Ezek az egymásnak ellentmondó eredmények mutatják, hogy milyen nehéz egy
variáció funkcionális hatását meghatározni.
Az előző állatmodellben a knock-in egér azt jelentette, hogy olyan egereket állítottak elő,
amelyek homozigóta formában tartalmazták az emberi R620W-vel egérben azonos funkciójú
Pep619W mutációt. A mutációra homozigóta állatoknak azonos fenotípusa volt a Pep KO
állatokkal.
Mivel ezekben az állatokban nem tapasztaltak emelkedett autoantitestet, vagy autoimmunitást
azt feltételezik, hogy ezekhez a hatásokhoz más genetikai hatások is kellenek (ez a multi-hit
modell), ami alátámasztja az autoimmun betegségek poligénes jellegét. Ezt sikerült is igazolni
CD45 transzgenikus egér háttéren, ahol a két gén egymásra hatásával (egyszerre
előfordulásával) alakultak ki csak az SLE-szerű autoimmun tünetek (12).

42. ábra
Feltételezett mechanizmusa annak, hogy a humán PTPN22 által kódolt Lyp fehérje egér
homológja a Pep 619W variánsa hogyan befolyásolja az immunsejt szignalizációt egérben. A
variáns érzékenyebb proteolízisre, így csökken a mennyisége, amely az Src családba tartozó
kinázok lassabb defoszforizációjához és erősebb szignalizációhoz vezet. Ez emelkedett
receptor jelátvitelt vált ki, ami a B és T limfociták, valamint a dendritikus sejtek emelkedett
válaszkészségével jár. Az egér 619W variánsa megfelel az emberi 620W variánsnak (11).
6.7.5. CD25, IL2RA gén
A 10p15.1 régióban található a CD25, azaz az IL-2 citokin receptor α-alegységének génje
(IL2RA), amely szintén általános autoimmun génnek tekinthető, hiszen polimorfizmusai más
ilyen betegségre is hajlamosítanak (pl., szklerózis multiplex, Graves betegség). Az asszociáló
SNP-k egyelőre ismeretlen mechanizmussal befolyásolják a keringő CD25 koncentrációját. A
CD25 olyan immunsejtek felszínén található, mint pl., naiv Treg, memória T sejtek és aktivált
monociták. A régió több polimorfizmusa egymástól függetlenül is befolyásolja a betegségre
való hajlamot, feltehetőleg a Treg sejteken keresztül, ahol a T sejt proliferáció
szuppressziójában játszik szerepet. A nem-kódoló SNP-k T1DM-ben befolyásolják naiv és
memória T sejteken a CD25 expressziót, valamint a stimulált memória T sejtek IL2
termelését. Ez utóbbi fontos szerepét alátámasztják az egér-kísérletek is, ahol a CD25 ligandja
az IL-2 a legfontosabb nem-HLA kockázati génnek bizonyult (2,3).
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6.7.6. Egyéb jelölt gének
A rengeteg jelölt gén közül még érdemes megemlíteni az IFIH1 gént (2q24), amely ugyan
csak nagyon gyenge asszociációt mutatott (OR = 0,86) T1DM-mel, viszont több független,
nagy vizsgálatban is detektálták, illetve egy érdekes lehetséges mechanizmusra mutat (13). Az
asszociáció a veleszületett immunrendszer szerepét veti fel a betegség kialakulásában.
Az IDDM5 régió (5q25) finom-térképezésével, pozícionális klónozással detektálták a
SUMO4 gént (small ubiquitin-like modifier 4), melynek funkciója az NFκB kulcs
transzkripciós faktor jelátviteli útjának gátlása. A transzkripciós faktor számos gyulladásos
citokin expresszióját befolyásolja. A funkcionális vizsgálatban a génben egy Met55Val
mutációt tanulmányoztak, és azt találták in vitro, hogy a Val55 sejttenyészetekben emelkedett
az NFκB aktivitás és az IL-12 szint, azaz erősebb volt Th1-es típusú immunválasz. Az
erősebb Th1-es immunválasz pedig hajlamosíthat T1DM-re (14).

6.8. A betegség monogénes formái
A T1DM jellemzően multifaktoriális betegség, azonban egyes monogénes kórképekben egyéb
tünetek mellett előfordulhat. Bár populációs szinten a betegség monogénes formái nem
jelentősek, azonban minden betegségnél fontos jelzői lehetnek azoknak az anyagcsereutaknak,
amelyek fontosak, vagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. A T1DM-nél két
ilyen monogénes betegséget érdemes megemlíteni, mindkettő fontos információt ad arról,
hogy mi vezethet a kialakulásához. Az egyik a FOXP3 gén, melynek mutációja IPEX
(immune polyendocrinopathy enteropathy X-linked) szindrómához vezet, amelyben más
autoimmun kórképek mellett (pl. gyulladásos bélbetegség, vagy IBD), T1DM is kialakul már
az első évben. Mivel a Foxp3 a Treg sejtek legfontosabb markere, ez mutatja, hogy ezek a
sejtek létfontosságúak a normális immuntolerancia fenntartásában, és ha ez az
anyagcsereútvonal sérül, vagy nem működik megfelelően az autoimmun betegségekhez, mint
pl., T1DM-hez vezethet. Viszont olyan gyenge hatású polimorfizmust, amelyik a Foxp3-ban a
betegségre hajlamosít, jelenleg nem ismerünk.
Egy másik fontos anyagcsereútra mutat rá az AIRE gén, amely felelős azért, hogy az inzulin
ektopikusan (azaz nem a feladatának megfelelő helyen) a timuszban is expresszálódjon,
elősegítve, hogy a T sejtek érésük folyamán találkozzanak vele és kialakuljon a tolerancia.
Azoknak az egyéneknek, akikben spontán módon mutálódik az AIRE immunszabályozó gén,
20%-a T1DM-es lesz, más autoimmun betegségekkel együtt.
6.9. Példa állatkísérletekre
NOD egér kapcsoltsági vizsgálataiban számos jelölt régiót találtak, amelyeket idd betűkkel
jelöltek. Az itt bemutatott vizsgálatban az idd18 régiót kívánták karakterizálni, amely a Vav3
jelölt gént tartalmazta. Keresztezésekkel kialakítottak egy új kongenikus állatot, amely
T1DM rezisztens C57BL/6J (B6) genomikai háttérben a NOD egérből származó 604 kb-os
régiót tartalmazta a Vav3 génnel (10). Szekvenálással megállapították, hogy a régió a B6 és a
NOD egér között nem-kódoló régiókban (a gén intronjaiban) található 138 SNP-ben
különbözik. Ezen kívül azt találták, hogy a VAV3 RNS expressziója timocitákban (timusz
sejtek) különbözik a két állatcsoport között. A B6 egérben található T1DM elleni védelemhez
egy másik genomrégióval (idd3) való kölcsönhatás volt szükséges. Ez a védő idd3 lókusz
emelkedett IL-2 termeléssel és jobb Treg funkcióval asszociált. Az eredményekből azt szűrték
le, hogy a VAV3 expresszió emelkedése fontos szerepet tölt be NOD egérben a betegség
kialakulásában és a béta sejt pusztulásban. Ezek az eredmények azt is mutatják, hogy a
multifaktoriális betegségekben milyen fontos szerepet tölthetnek be, az egyelőre ismeretlen
funkciójú nem-kódoló régiókban található variációk.
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Egy korábbi, 2003-as vizsgálatban azt tanulmányozták, hogy a NOD egerekben található
alacsony természetes ölő T sejtszámnak (NKT) mi lehet a genomikai háttere (15). Az NKT
sejteknek immunszabályozó szerepül van, és más vizsgálatokból ismert, hogy NKT sejt hiány
autoimmun betegségekre hajlamosít. A vizsgálatban B6 és NOD egereket kereszteztek, majd
az F1-es generációt visszakeresztezték NOD egérre. Így ebben az F2 generációban olyan
egereket kaptak, amelyeknek a homológ kromoszómák közül az egyik mindig a NOD egérből
származott, míg a másik a homológ rekombináció miatt a NOD és a B6 egér genomjának
különböző mértékű összekeveredését tartalmazta. Ezután az autoszómális kromoszómákat
181 olyan mikroszatellita markerrel szűrték, amelyek különböztek a B6 és a NOD egerek
között. Ebben a QTL vizsgálatban a QT az NKT sejtszám volt, azaz olyan markereket
kerestek, amelyek asszociáltak az NKT sejtszámmal. A vizsgálatban két LOD score csúcsot
kaptak, amely azt mutatta, hogy az NKT sejtszám különbségéért két genomrégió a fő felelős.
Ezután ezekben a genomrégiókban in silico adatbázisok segítségével jelölt géneket kerestek
(15). Jelölt gének, itt olyan gének, amelyek jelenlegi tudásunk alapján a régiókban
befolyásolhatják az NKT sejtszámot:
• Kromoszóma1: E-selectin (Sele), lymphotactin (Scycl), CD3 (Cd3z), FcR2b (Fcgr2b),
FcR3 (Fcgr3), NK cell receptor 2B4 (Nmrk), és CD48
• Kromoszóma 2: Hősokk protein (Hsp), béta2microglobulin (HLA classI alkotórésze)
A vizsgálatban nem vizsgálták, hogy ezek közül konkrétan melyik gén, illetve melyik variáció
okozza a keresett QT eltérést.
Egy 2011-es publikáció a T1DM patogenezis egy érdekes aspektusát állapította meg (16).
Ebben azt vizsgálták, hogy a glükagon receptor KO egér (Gcgr(-/-)) hogyan reagál a β
sejtpusztulásra, ha összehasonlítjuk Gcgr (+/+), vad egérrel. Az állatokban streptozocin-nal
pusztították el a β sejteket. A vad egér a T1DM tipikus tüneteit mutatta, és 6 hét után el kellett
pusztítani. Ezzel szemben a Gcgr KO egereken nem jelentek meg a T1DM tünetei, bár a βsejtek itt is elpusztultak. Jelentős α-sejt hiperpláziát és magas glukagon szintet találtak, de az
éhgyomri glükóz szint és a glükóz tolerancia tesztek normálisak voltak. Mind az éhgyomri,
mind a nem-éhgyomri szabad zsírsav koncentráció alacsonyabb volt. Ezek alapján a glukagon
hatásának blokkolása, legalábbis egereken megakadályozhatja a T1DM halálos metabolikus
és klinikai következményeit. A kutatók ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy
súlyos cukorbetegség esetén inzulin nélkül is normalizálható a vércukorszint.
Az eredmények alapján azonban felvetődik az az izgalmas kérdés: ha a glukagont
hasznosítani nem tudó, inzulinnal nem rendelkező állatok vércukorszintje normális, akkor mi
szabályozza a cukoranyagcseréjüket? Hiszen az orvostudomány e két hormont tekinti a
vércukorszint-reguláció kulcsszereplőinek. A kutatók most ezt kezdik vizsgálni. Az egyik
potenciális jelölt a leptin. Egy, az előzőekhez hasonló vizsgálatban a β-sejt nélküli egerekbe
adenovírus segítségével leptin gént juttattak, ami normalizálta hiperglikémiájukat és
ketózisukat.

6.10.
GWAS eredmények
Ahogy az előzőekben is írtuk a T1DM genomikai hátterének vizsgálata GWAS-sal egy
sikertörténetnek bizonyult. Több nagy konzorcium publikált eredményeket, így a fent említett
T1DGC, vagy a 2. fejezetben bemutatott Wellcome Trust Case-Control Consortium
(WTCCC). A fent részletezett gének mutatták a legerősebb, legbiztosabb összefüggést a
betegséggel, de rengeteg más gént, és genomrégiót detektáltak még (ld. 41. ábra).
Az első nagy GWAS-t T1DM-ben a WTCCC közölte 2007-ben, amelyben 7 gyakori
betegséget vizsgáltak 14 ezer beteg és 3 ezer közös kontroll bevonásával (17). A T1DM-mel
kapcsolatban a korábbi legerősebb összefüggéseket (HLA, PTPN22, ILR2A, CTLA4,
IFIH1) megerősítették és 7 további lókuszt azonosítottak. Ismét nagy áttörést hozott egy
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2009-ben közölt metaanalízis, amelyben több mint 40 lókuszt detektáltak (18). A 43. ábrán
láthatóak a detektált SNP-k eloszlása a kromoszómákon. Az 44. ábra mutatja, hogy a
legfontosabb gének milyen odds ratio-val asszociálnak a betegséggel. Az ábrán látszik, hogy
az első 4 génen kívül, a többi gén, hajlamosítást befolyásoló variációja 1,5 OR alatti értékkel
változtatja meg a betegség kockázatát. A megnevezett gének nagy része befolyásolja az
immunműködést, néhány expresszálódik a β-sejtekben, soknál viszont nem ismert a funkció,
sőt vannak olyan lókuszok, ahol nem találhatóak fehérjét kódoló gének. Itt feltehetőleg
valamilyen szabályozó folyamatban szereplő szekvencia lehet (pl. pszeudo, vagy RNS gének,
regulátor régió). Érdekes, hogy az asszociáló nem-HLA génekre általában jellemző, hogy
erősebb kockázattal asszociálnak azokban, akik nem hordozzák a hajlamosító HLA allélokat
(pl. nem HLA-DR3/DR4 hordozókban).
Sok T1DM génvariáció más immunbetegségekre (autoimmun betegségekre, vagy asztmára,
mint az ORMDL3) is hajlamosít, ami arra utal, hogy általános immunszabályozásban lehet
valamilyen kisebb eltérés, amely a környezeti és egyéb genetikai hatásoktól függően vezethet
bizonyos betegség kialakulásához.
Mint korábban említettük a T1DM hajlam öröklődésében erősebb az apai hatás. Erre találtak
konkrét bizonyítékot GWAS-sal. Két régiót és két gént is találtak, amelyek imprintáltak, és
van bennük T1DM-re hajlamosító variáció. Az egyik a 14q32.2 régióban a DLK1, a másik a
19p13.2 régióban a TYK2 gén (19). A TYK2 a non-receptor tyrosine-protein kinase-t
kódolja, azaz egy tirozin kinázt a Janus kinázok családjából. Citokin receptor jelátvitelben
vesz részt, például az interferon jelátviteli útvonalnak is tagja, azaz ez is abba gén a csoportba
tartozik, amelyik az immunszabályozásban résztvevő fehérjéket kódol. Több más autoimmun
betegséggel is asszociál, így SLE-vel és szklerózis multiplex-szel. Érdekesség, hogy a
legerősebb asszociációt mutató marker az rs2304256 (OR) = 0.86; (95%CI = 0.82–0.90),
önmagában is egy nem-szinonim aminosav cserét okoz (V362F), így elképzelhető, hogy ez az
SNP nemcsak marker, hanem az oki variáns.
A másik markernél transmission disequilibrium testtel (TDT) (ld. 3. fejezet) bizonyították
be, hogy öröklődését valóban befolyásolja a szülő neme. Ebben a vizsgálatban család-triókat
használtak (apa, anya, gyermek), és azt találták, hogy a védő apai allél szignifikánsan
ritkábban került a beteg gyermekbe (869 vs. 657; a hajlamosító vs. a védő), az anyai
alléloknál ilyet nem tapasztaltak (793 vs. 730). Bár az SNP itt az anyailag imprintált MEG3
génben volt, az előző eredmény alapján apailag imprintált gént kerestek, ami a 105 kb
távolságban levő DLK1 gén volt. A DLK1 többek között a pankreászban is expresszálódik, és
a pankreász β-sejtjeinek, illetve a csontvelőben a B limfociták differenciálódásában is
szerepet játszik, valamint proinflammatórikus citokinek termelését is növeli. Ezek alapján a
DLK1 több útvonalon is befolyásolhatja a T1DM hajlamot.
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43. ábra
GWAS-ok metaanalízisének eredménye T1DM-ben. Az egyes vonalak a T1DM-mel
asszociáló lókuszokat jelképezik. Az egyes pontok a vizsgált SNP-ket. Az y tengely, illetve a
pontok magassága a –lop10P értékeket, azaz az asszociáció erősségét mutatja. Az ábrán csak a
>3 értékek láthatók. Az x tengelyen a kromoszómák láthatók (18).

44. ábra
Néhány a T1DM-mel asszociációt mutató gén odds ratio-jának összehasonlítása Az oszlopok
különböző színei a felfedezésük időpontját mutatják. Mint látható az első 4 génen kívül, a
többi génhez tartozó OR 1,5 alatt van, sőt a többségük 1,1 közelében (8).
Az immunrendszer működésében szerepet játszó T1DM-génre számos példát lehet mondani.
Így asszociációt találtak a citokin IL10, IL2, IL21, IL27, a citokin receptor IL7R vagy a
kemokin receptor CCR5 génekben való variációkkal. Ez utóbbiban, az európai populációban
1%-os gyakorisággal előforduló inaktív variáns, amely egy 32 bp-os deléció (CCR5∆32),
csökkenti a T1DM kockázatát. De ide tartozik pl., a β-sejtekben is expresszálódó PTPN2 is,
amely az interferon jelátviteli útvonalat befolyásolja, és variációi a T1DM mellett a Crohn
betegségre való hajlammal is asszociálnak.
A genomikai vizsgálatok érdekes különbségeket is találtak az egyes immunbetegségek között.
Például a Th17 sejtek számos betegségben játszanak fontos szerepet, pl., asthma, Crohn
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betegség, rheumatoid arthritis stb., de a kutatások jelenlegi állása szerint T1DM-ben nincs
jelentős szerepük.
Jelenleg legalább 10 olyan genomterület van, amelyben nem sikerült funkcionális jelölt gént
találni, ami azt jelzi, hogy még sok minden nem világos a T1DM patogenezisében.
A GWAS segítségével feltárt összefüggéseket kívánja hasznosítani az Illumina által kínált
ImmunoChip, amely 200 ezer SNP-t tartalmaz és az autoimmun betegségekkel összefüggő
genomterületeket szűri.
Azonban a sikertörtének mellett itt is meg kell említeni, hogy az eddig talált genetikai
variációk, csak az öröklődő hányadnak kb. 30%-át tudják magyarázni, hiszen össz λs értékük
5, az ismert 15-tel szemben. Ennek a problémának a megoldására tett kísérletet az egyik
vizsgálat, melyben az ismert T1DM gének segítségével in silico módszerekkel, fehérjefehérje kölcsönhatások alapján, rendszerbiológiai módszerekkel 68 új fehérjét, illetve gént
megjósolt (20). Az így kapott eredmények részletesebb elemzéséről és értelmezéséről a
rendszerbiológiával foglalkozó, 14. fejezetben olvashatunk.
A fenti eredmények mutatják, hogy az elmúlt néhány évben nagyot nőttek az ismereteink a
T1DM genomikai hátterét illetően, de azt is, hogy még nagyon sok mindent nem tudunk. Sőt,
ez utóbbi mennyisége nagyobb, mint tudásunké. Becslések szerint az eddig megtalált
variációk 0,5 Mb-os környékén, ahol befolyásolhatják önmaguk, vagy velük LD-ben levő
génvariánsokon keresztül a transzkripciót, nagyságrendileg 1000 proteinkódoló, és 500 nemproteinkódoló pszeudogén, vagy RNS gén található. Nyilvánvaló, ezeknek a vizsgálatára még
rengeteg kutatás szükséges.
Ahogy a 2. fejezetben is rámutattunk a genomikai vizsgálatok elsődleges célja nem az, hogy
megjósoljuk a betegség kialakulását egyénekre lebontva, hanem, hogy megértsük a
patogenezisét. Ebben egészen biztosan sokat fognak segíteni a genomikai eredmények.
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon olyan géneknek, amelyekben a variációk OR = 1,05
értékkel változtatják meg a betegség kockázatát, milyen klinikai relevanciái lehetnek? Számos
bizonyíték van rá, hogy ez az alacsony OR érték nem zárja ki a géneket, mint potenciális
gyógyszercélpontok. Például a következő fejezetben tárgyalt T2DM-ben a PPARG, és a
KCNJ11 alacsony OR értékkel rendelkeznek, és mégis a legfontosabb anitdiabetikus szerek
támadáspontjai. Ez is mutatja, hogy a genomikai, genetikai vizsgálatokban feltárt betegséggének és a hozzájuk kapcsolható anyagcsereútvonalak potenciálisan alkalmasak új terápiák
kifejlesztésére, illetve biomarkerekként személyre szabott kezeléshez.

6.11.
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6.12.

Fejezettel kapcsolatos kérdések

1. Mi a cukorbetegség?
2. Hogyan oszthatjuk fel a cukorbetegségeket?
3. Mekkora körülbelül az 1DM előfordulása kaukázusi populációban?
4. Milyen környezeti tényező befolásolja a NOD egerekben a T1DM kialakulását?
5. Milyen szakaszai vannak az 1DM-nek?
6. Milyen mechanizmus okozza az 1DM-et?
7. Milyen immunsejttípusok játszhatnak szerepet az 1DM-ben?
8. Milyen autoantigének jelentősek 1DM-ben?
9. Mekkora a T1DM λs értéke?
10. Mi az a molekuláris mimikri?
11. Mire utal, hogy a T1DM öröklődését befolyásolja, hogy a melyik szülő szenved a
betegségben?
12. Melyek a fontosabb környezeti tényezők 1DM-ben?
13. Milyen betű-szám kombinációkkal utalnak a T1DM-mel kapcsolatba hozott
genomrégiókra?
14. Melyik az a két haplotípus amelyik a legjobban hajlamosít 1DM kialakulására?
15. Mondjon példát az 1DM kialakulásában szerepet játszó 6p21.3 pozícióban található
génekre a HLA classII-ben található géneken kívül!
16. Melyik a gyermekekben leggyakoribb autoantigén?
17. Mit jelent az, hogyha egy gén konstitutívan expresszálódik egy szövetben?
18. Mi jellemző az IDDM2-re?
19. Mi a szerepe a CTLA4 gén termékének?
20. Milyen betegségekre hajlamosít a PTPN22 variánsa?
21. Milyen molekulát jelent a CD25, és milyen betegségekben játszhat szerepet?
22. Mihez vezethet az IL2 gén csökkent működése?
23. Hol van az a kromoszóma régió amely az 1DM családi halmozódásában a
legfontosabb?
24. Az IDDM5-ben található SUMO4 gén polimorfizmusa milyen mechanizmussal
hajlamosít 1DM-re?
25. Melyik gén mutációja okozhat T1DM-et?
26. Milyen fenotípusa volt a glükagon receptor KO egérnek, melynek kiirtották a
pankreász β sejtjeit?
27. Hogyan lehet in silico módszerekkel új betegség-asszociált géneket felfedezni?
28. Az 1DM-mel kapcsolatban bemutatott QTL analízis során milyen állatokat
használtak? Mi volt az állatok fenotípusa?
29. Az 1DM-mel kapcsolatban bemutatott QTL analízis során mi volt a QT?
30. Milyen populációt kell használni TDT vizsgálatokban?
31. Mire utal az, hogy a védő apai allél szignifikánsan ritkábban került a beteg gyermekbe
a 19p13.2 régióban?
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7. Kettes típusú diabetes mellitus genomikai háttere
7.1. T2DM definiciók
A diabetesekhez kapcsolható általános definíciókat, felosztásokat ld. az előző fejezetben.
A T2DM egy anyagcserebetegség, amelyre jellemző az inzulin-rezisztencia, és a hozzá
kapcsolható magas vércukorszint, illetve az inzulin relatív, illetve később abszolút hiánya.
A klasszikus magyarázat alapján a betegség kialakulása a következő lépésekből áll:
1. Perifériás szövetek (máj, váz- és szívizmok, zsírszövet) inzulinrezisztenciája
fokozatosan kialakul, amelyet a szervezet hiperinzulinémiával kompenzál.
2. Az inzulin rezisztencia romlására a szigetsejtek egyre kevésbé tudnak emelkedett
inzulintermeléssel válaszolni → Csökkent perifériás glükóz felvétel.
3. Hiperglikémia
4. Szigetsejtek csökkent glükóz-érzékenysége (glükotoxicitás következtében)
5. Csökkent inzulin szintézis és elválasztás
6. Hipoinzulinémia, külső inzulin adása válik szükségessé.
Ezek alapján a T2DM kialakulásában 3 szakaszt lehet megkülönböztetni:
1. Örökletes hajlam + környezeti tényezők
2. Inzulinrezisztencia
3. Hipoinzulinémia, hiperglikémia
A kezelés alapján a betegeket 3 csoportba lehet osztani:
1. Kb. 25%, étrendi és életmód-változtatás
2. 50%, orális antidiabetikum
3. 25%, inzulinkezelés
Ez utóbbi adat jelzi, hogy a T2DM-nél helytelen a NIDDM (non-inzulin dependent diabetes
mellitus) elnevezés használata, hiszen előrehaladott formájában, a betegek mintegy
negyedénél már szükséges az inzulin adagolása. Azonban, főleg a hagyományok miatt
manapság is találkozhatunk ezzel a rövidítéssel.
A T2DM-nek számos, súlyos következménye lehet hosszútávon, ilyenek pl.: szívroham,
stroke, végtag amputáció, veseelégtelenség, idős korban a kognitív képességek csökkenése,
vaszkuláris demencia, illetve Alzheimer betegség. Ez utóbbinak a T2DM-mel való szoros
kapcsolatát mutatja, hogy többen T3DM-nek is nevezik.

7.2. T2DM gyakorisága
Bár az összes tárgyalt betegség gyakorisága emelkedik napjainkban, az obezitás mellett, és
hozzá szorosan kötődve a T2DM gyakorisága emelkedik legerőteljesebben a világon.
Ráadásul, míg nem is olyan régen, még a fejlett nyugati világ, és ott is a felnőttek betegsége
volt, manapság egyre elterjedtebb a világ szegényebb régióiban, illetve bizonyos
etnikumokban a gyermekekben is gyakori lehet.
Az International Diabetes Federation adatai alapján 2010-ben a világon 285 millió beteg volt,
és becslések alapján ez az érték 2030-ra eléri a 438 milliót, melynek 2/3-a az alacsony és
közepes jövedelmű országokban lesz (1). A T2DM gazdaságilag is komoly terhet jelent,
hiszen a teljes egészségügyi kiadások 12%-a megy a betegség kezelésére, ami világszinten
376 milliárd $-nak felel meg, és ez előreláthatólag 2030-ra 490 milliárd $-ra nő.
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Becslések alapján, Magyarországon 2010-ben 660 ezer T2DM-es beteg volt.
A T2DM gyakoriságának ilyen mértékű növekedése egyértelműen visszavezethető a túlsúly
és az obezitás elterjedésére. A molekuláris, genetikai mechanizmusra a legelfogadottabb
hipotézis a takarékos gén elmélet (ld. 2. fejezet). Erre a 2. fejezetben leírt pima indiánok
mellett jó példa Kína esete. Ott az elmúlt évtizedekben a gazdasági növekedés éves szinten
megközelítette a 10%-ot. Ezzel együtt a T2DM gyakorisága az 1980-ban mért 1%-ról, 2008ban 10%-ra emelkedett, és becslések alapján a T2DM betegek száma 92 millió, míg a
prediabetesesek (mérhető inzulin-rezisztencia) száma még további 148 millió.
Egy másik elméletben a takarékos (thrifty) genotípus helyett a takarékos fenotípus elméletét
dolgozták ki, és gyűjtöttek hozzá bizonyítékokat (2). Ez azt állítja, hogy a magzatok
alultápláltsága, majd az ezt követő felnőttkori relatív jólét az ok. Az elmélet szerint a magzati
alultápláltságra a szervezet, epigenetikai mechanizmussal adaptálódik szerkezeti válasszal,
azaz csökkent β-sejt tömeggel és funkcióval, valamint inzulin-rezisztenciával. Ez segíti a
korai túlélést, de később, felnőttkorban növeli a betegség kockázatát. Ezt az elméletet
támasztja alá, hogy az alacsony születési súly hajlamosít T2DM-re. További bizonyítékot
szolgálnak egyes populációs felmérések, amelyekben azt találták, hogy azokban a
legmagasabb a betegség kockázata, akik magzatkorban valamilyen oknál fogva éhezésnek
voltak kitéve. Például Indiában, és Kínában a legdrámaibb a betegség gyakoriságának
növekedése, és ott vannak már felnőttkorban, és relatív jólétben azok, akik az 50-es, 60-as
években magzati, kora gyermek- illetve újszülöttkorban éheztek.
Egy másik elmélet, amelyet szintén a 2. fejezetben írtunk le az epigenetikai tényezők
generációkon átívelő hatásával magyarázza az obezitás és a T2DM ma tapasztalt gyakoriságát
(ld. 2. fejezet).

7.3. Környezeti tényezők
A nem-genetikai tényezők között, a fent említett táplálkozáson túl, bizonyítékok vannak rá,
hogy a dohányzás emelkedett kockázattal jár. Egy meta-analízis alapján dohányosokban
45%-kal nő a betegség kockázata. A feltételezett egyik mechanizmus, hogy a dohányzás
hajlamosít központi obezitásra, és hasi zsírfelhalmozásra, mindkettő ismert kockázati tényező.
Erre a magyarázat, hogy a dohányzás stimulálja a szimpatikus idegrendszert, ami
megnövekedett plazma kortizol-szintet okoz. Másrészt a dohányzásnak nőknél anti-ösztrogén,
férfiaknál anti-tesztoszteron hatása van, melyek elősegítik a hasi zsírfelhalmozódást és
inzulin-rezisztencia kifejlődését. Ezenkívül állatkísérletek alapján a nikotin, főleg prenatális
korban β-sejt diszfunkciót és apoptózist okozhat (3).
A következő hajlamosító faktor az ülő (angolul sedentary) életmóddal kapcsolatos (TVnézés otthon, ülő-foglalkozás). Ennek a hatása többrétű. Egyrészt elhízásra hajlamosít,
másrészt számos bizonyíték van rá, hogy a fizikai aktivitás növeli az inzulin-érzékenységet,
tehát ennek hiánya csökkenti (3).
Az alkohol hatása érdekes, hiszen U alakú összefüggést mutat. A napi 1-2 italt (pl. 1 -2 pohár
bort, vagy sört) elfogyasztóknál a legalacsonyabb a kockázat. Egy 370 ezer fős és 12 éves
nyomonkövetéses vizsgálatban, a napi 1-2 italt elfogyasztóknak 30-40%-kal kisebb kockázata
volt T2DM kialakulására, mint az absztinenseknek, vagy azoknak, akik 3, vagy annál több
italt ittak (3). A kis mértékű alkohol fogyasztása növeli az inzulin-érzékenységet, növeli a
HDL-koleszterin szintet, és gyulladás csökkentő hatása is van. Ezzel szemben a nagyobb
mértékű alkoholfogyasztásnak számos káros hatása van, így a nagyobb kalória-bevitel, magas
triglicerid-szint, pankreátitisz, májfunkció károsodása és megzavart szénhidrát anyagcsere.
Nagy irodalma van annak, hogy a táplálék mennyisége mellett a minősége is fontos. Így, a
részletekbe nem menve, például a magas szénhidrát bevitel és a transz-zsírok fogyasztása
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emeli, míg a teljes kiőrlésű, rostokban gazdag gabonafélék, és a többszörösen telített zsírok
fogyasztása csökkenti a T2DM kockázatát.
Ezek alapján a fő kockázati tényezők:
• Túlsúly
• Mozgáshiány, ülő életmód
• Életkor
• Magzati és kora csecsemőkori alul-tápláltság
• Kis születési súly, koraszülés
• Absztinencia és alkoholizmus
• Dohányzás
• Magas szénhidrát bevitel és a transz-zsírok fogyasztása
Érdekes és fontos vizsgálatot indítottak el a T2DM-re hajlamosító környezeti tényezők
vizsgálatára. A manapság népszerű GWAS mintájára a vizsgálatot EWAS-nak nevezték el:
Environmental-Wide Association Study. Ebben 250 környezeti tényező lehetséges szerepét
vizsgálják, olyanokat, mint táplálkozás, baktériumok, vírusok, allergének, toxinok. Az első
eredmények 2010-ben a Plos One újágban jelentek meg, és olyan új eredményeket közöltek,
mint a béta-karotinok (A vitamin előalakja) védő, míg a γ-tocopherol (az E vitamin egyik
alakja) kockázat növelő hatását (4).

7.4. T2DM öröklődése
A T2DM öröklődés szempontjából 5%-a monogénes, 95%-a multifaktoriális. A magas
populációs gyakoriság miatt a λs értéke viszonylag alacsony, a napjainkban mért érték 3 körül
van. Régebben, amikor a betegség gyakorisága valamivel alacsonyabb volt ennél egy kicsit
magasabb 4 körüli értékeket adtak meg.
Az öröklődésre bizonyíték, hogy egypetéjű ikreknél a konkordancia közel 100%,
kétpetéjűeknél 25-38%. Ha mindkét szülő diabeteses a T2DM esélye 50-80%.
A betegség genetikai hátterére utal az a megfigyelés is, hogy azonos környezetben élő
etnikumoknál a T2DM gyakorisága jelentősen különbözhet. Így pl., Svédországban a KözelKeletről bevándorlókban 2-3-szoros a betegség gyakorisága a svéd „őslakosokhoz” képest.
Érdekes módon egyes indián törzsekben különösen gyakori a betegség, és a gyakoriság
csökken, ha európaiakkal keverednek. Pl.: Egy régebbi felmérés alapján dakota indiánoknál a
gyakoriság 25% , keverékek esetében (dakota vér < 50%) az előfordulás már csak 4.1%.
Más genetikai háttérre utalhat az is, hogy Ázsiában az obezitás aránya nem függ közvetlenül
össze a T2DM-mel. Az obezitás gyakorisága alacsonyabb, míg a T2DM gyakorisága
hasonlóan magas, mint pl., az USA-ban. Ázsiaiakban a T2DM kockázata alacsonyabb BMInél kezd emelkedni, mint európaiakban.
7.5. Inzulin anyagcsere
A genetikai, genomikai vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a T2DM hajlamban
nagyon fontos szerepet játszanak az inzulin anyagcserében résztvevő fehérjéket kódoló gének.
Számos génnél találtak olyan variációt, amely befolyásolta a T2DM kockázatot. Röviden
most nézzük át, hogy az inzulin szekréció és hatás hogyan zajlik (ld. még 45. ábra).
A glükóz a β-sejtekbe az SLC2A2 által kódolt GLUT2 glükóz transzporteren keresztül lép
be. A glükóz glikolízisen keresztül enzimatikusan lebomlik. A glikolízis első lépését
katalizáló glükokináz aktivitása függ a glükóz koncentrációtól így egyfajta glükoszenzorként
funkcionál. Minél magasabb a glükóz koncentrációja annál nagyobb az aktivitása, és annál
gyorsabb a glikolízis. A glikolízis során ATP keletkezik, aminek hatására az ATP érzékeny
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K+ csatorna záródik, depolarizálódik a plazma membrán és kinyílik a feszültség független
Ca2+ csatorna, amelyen keresztül az inzulin kijut a sejtekből és bekerül a véráramba a
sejtekhez, ahol az inzulin receptorhoz kötődik. Ez a receptor autofoszforilálódásához vezet,
valamint több fehérje tirozinja is foszforilálódik, például az inzulin receptor szubsztrát
(IRS) család tagjaié. A foszforilált fehérjék dokkoló helyként (5) szolgálnak több más fehérje
SH2 doménjének (pl. phosphatidylinositol 3-kinase (PI(3)K); Grb2 és SHP2; és Crk), és ez
aktivál több jelátviteli útvonalat. Ennek következményeként a GLUT4 glükóz tanszporter
áthelyeződik a citoplazmából a sejtmembránba, és a sejt a transzporteren keresztül glükózt
vesz fel, megváltozik a glükóz, a lipid és a fehérje metabolizmus, változások következnek be
a génexpresszióban és a sejt növekedésében.

45. ábra
Inzulin anyagcsere vázlata

7.6. T2DM patogenezise
Az elmúlt években a genetikai és genomikai eredmények jelentősen bővítették ismereteinket a
T2DM patogenezisében. A betegséget a legtöbb esetben megelőzi az inzulin-rezisztencia
fokozódó mértéke. Az inzulin-rezisztencia rövid definíciója: a célszövetek csökkent
válasza a normális inzulinszintre. Oka lehet az inzulin-receptor kötődéstől a jelátvitelen
keresztül a, génaktivációkig (transzkripciós faktorok) számos faktor. Fontos itt megjegyezni,
hogy az inzulin-rezisztencia része a metabolikus, vagy X szindrómának, melynek jellemzői:
inzulin rezisztencia, magas vérnyomás, obezitás, diszlipidémia (magas TG, alacsony HDLC plazmaszint). A szindróma fejlett ipari országok felnőtt lakosságának 15%-át érintheti, és a
szív és érrendszeri betegségek legfontosabb hajlamosító tényezői közé tartozik. Az inzulinrezisztencia, majd a T2DM kialakulásának legfontosabb oka az obezitás, ezen belül is főleg a
hasi, vagy intraabdominális elhízás. Kb. 80%-a a T2DM-eseknek túlsúlyos,vagy obez. Mind
a zsigeri, mind a bőralatti zsírszövetek egymástól függetlenül okozhatják az inzulinrezisztenciát. Az egyik elmélet szerint a zsírszövetekből felszabaduló szabad zsírsavak
gátolják a glükóz feldolgozását, gátolják a máj glükózfelvételét és növelik a hepatikus glükóz
kibocsátást, azaz versenyeznek a glükózzal az oxigénért.
Egyes hipotézisek alapján az inzulin-rezisztencia és a T2DM oka a lipotoxicitás. Ez azt
jelenti, hogy az obezekben, vagy a helytelenül táplálkozókban a túl sok lipid nem tud a
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zsírsejtekben raktározódni, és a májban és az izomsejtekben raktározódik. Erre bizonyíték,
hogy a DAG (= diacilglicerol) felhalmozódás, (a trigliceridek rovására) asszociál inzulinrezisztenciával. Ráadásul a hosszúláncú zsírsav magas koncentrációja rontja a β-sejtek
szekretoros funkcióját, és a sejtek apoptózisát is okozhatják. Érdekes módon a telített
zsírsavak a toxikusak, míg a telítetlenek védő hatásúak lehetnek (6).
Egy másik elmélet szerint az inzulin-rezisztencia fő hajtóereje a gyulladás (6). Mint tudjuk a
zsírszövetek, nemcsak zsír-raktározók, hanem endokrín szervek is, hiszen számos hormont,
illetve gyulladási citokint termelnek. Ebből kifolyólag az obezitás egy gyulladásos állapotnak
tekinthető, hiszen ezen anyagok termelése arányos a zsírszövet nagyságával. Ráadásul, pl. a
zsírsejtek által termelt egyes anyagok így a TNF-α, vagy az IL-6 csökkentik az inzulinreceptor érzékenységét és így növelik az inzulin-rezisztenciát. A T2DM és a gyulladás
kapcsolatát erősíti az is, hogy T2DM-es betegekben emelkedett az akutfázis fehérjék (pl.:
CRP, haptoglobin, fibrinogén, szérum amiloid A stb.), valamint számos citokin és kemokin
szintje (6).
Az inzulin-rezisztencia következménye, hogy az izomszövet nem tud emelkedett igénynél
több glükózt felvenni a vérből és a máj glükóz-termelését nem gátolja az inzulin, ahogy
normális esetben tenné, ami tovább emeli a vércukorszintet. Ahogy korábban írtuk a
szigetsejtek válaszképpen emelkedett inzulin-termeléssel válaszolnak, és egy darabig a
vércukorszint normális marad, hiperinzulinémia mellett. Egy idő után a szigetsejtek nem
tudnak megfelelő módon kompenzálni, emelkedik a vércukorszint és megjelennek a T2DM
tünetei. A hiperglikémia rontja a β-sejtek inzulin szekrécióját, sőt azok apoptózisát is okozza,
ez a glükotoxicitás.
A fentieken kívül még az oxidatív stresszt is felelősé teszik a T2DM kialakulásáért, hiszen a
glükóz anyagcsere reaktív oxigén gyökök termelődéséhez vezet, és a szigetsejtekben alacsony
az anitoxidatív enzimek szintje.
A fent leírtak a jelenleg elfogadott fő mechanizmusokat írják le, azonban a genetikai
eredményekben meglepő módon a legtöbb gén nem az inzulin-érzékenységet befolyásolta,
hanem a β-sejt funkciót, ami arra utal, hogy lehet, hogy át kell alakítani elképzelésünket a
T2DM vezető patogeneziséről (ld. lejjebb).
Az obezitás és az inzulin-rezisztencia kapcsolatát demonstrálta az egérben felfedezett
resisitin-nek elnevezett gén (7). Ezt egérben a zsírsejtek termelik, szintje emelkedik
obezitásban, és számos kísérletben inzulin rezisztenciával. Hatását feltehetőleg a PPARγ-n
keresztül fejti ki (ld. lejjebb), illetve számos gyulladásos citokin expresszióját emeli meg, így
pl. az IL-1, IL-6, vagy a TNF-α szintjét. Ez egyfajta kapcsot jelenthet az obezitás, a krónikus
gyulladás és a T2DM között. Később kiderült, hogy emberben nem a zsír-, hanem főleg az
immunsejtek termelik (emberben a génje: RETN). Ez önmagában még nem feltétlenül
kérdőjelezi meg a szerepét, hiszen obezitásban, a zsírszövetben a resistint termelő makrofágok
száma is jelentősen megnő. Mindenesetre a kezdeti pozitív eredmények mellett egyre több
vizsgálat jelenik meg, amely megkérdőjelezi szerepét T2DM-ben, így egyelőre pontos szerepe
a betegségben bizonytalan (8).

7.7. Monogénes diabetesek
7.7.1. MODY
Bár a diabetes monogénes formáinak populációs jelentősége kisebb, mint a betegség
multifaktoriális formáié, és száma sem növekszik napjainkban, a betegség kialakulásában
fontos gének és anyagcsereútvonalak megismeréséhez értékes információt nyújtanak, így
érdemes velük egy kicsit részletesebben foglalkozni.

176

A diabetes egy külön csoportját képezi a MODY, azaz Maturity onset diabetes of the
young. Ez egy autoszomális dominánsan öröklődő betegség, azaz a gyermekek 50%-os
valószínűséggel öröklik a hibás gént (és cukorbetegek lesznek) a szüleiktől. Fontos, hogy az
eddig talált MODY gének mind az inzulin szekréciót befolyásolják. Becslések szerint a
T1DM betegek kb. 5%-ának, és a T2DM betegek egy részének a valódi betegsége MODY.
Bár a különböző mutációk által okozott betegség súlyossága, és a hibás gének penetranciája
jelentősen különbözik, általában el lehet mondani, hogy jellemző rá:

•
•

Fiatalkori megjelenés (gyakran 25 év alatt)
Non-inzulin-dependens (kezelés inzulin nélkül legalább 5 évig és C-peptid
pozitivitás).

A MODY gének mutációinak penetranciái 40-90% között változnak. A MODY-val összesen
11 gént hoztak eddig összefüggésbe (9) de az összes MODY több mint 85%-áért 3 gén
mutációja felelős, ezeket ismertetjük részletesebben.
MODY1: génje a 20q13.12 lókuszon található. Neve hepatocyte nuclear factor 4a, azaz
HNF4A. Ez egy transzkripciós faktort kódol, és a májban termelődik. A szerepe a glükóz
anyagcserében, hogy a hasnyálmirigy β sejtjeiben, a következő gének expresszióját
szabályozza: inzulin, glükóz transzportban szereplő fehérjék génjei és a mitokondriális
metabolizmusban szerepet játszó gének. Progresszív, súlyos tüneteket okoz. Egyes
felmérésekben mutációja az összes MODY beteg 5%-áért volt felelős.
MODY2: (7p13) a GCK gén, amely a glükokináz enzimet kódolja. Érdekes módon
populációs heterogenitást mutat még Európán belül is, hiszen mutációja Franciaországban a
MODY leggyakoribb oka. Itt a betegség 50%-áért felelős, míg máshol csak 10-20%-a a
MODY eseteknek. Jelölt gén asszociációs módszerrel találták meg. A glükokináz szerepe,
hogy „glükoszenzor, a glükóz-regulált inzulin szekréció fő szabályozója. A MODY2
jellemzője az enyhe éhgyomri hiperglikémia, kis progresszió, az élet folyamán stabil marad,
és a diétás kezelés az esetek döntő többségében elegendő. Viszont, terhesség alatt
inzulinterápia kötelező, diabeteszes komplikációk viszont ritkák.
MODY3: (12q24.31): HNF1A gén (rokona a HNF4A-nak, és ugyanazokban a
folyamatokban szerepel) Franciaország kivételével a betegség leggyakoribb oka (esetek
65%-a). Jellemző rá a születéskor normális glükóz tolerancia, a diabetes a serdülőkorban,
vagy korai felnőtt korban indul. A betegek soványak (átlag BMI~ 22), progresszív és eljut az
inzulin kezelésig, a mikrovaszkuláris komplikáció mindennapos. A HNF1A gén mutáció
penetrációja 93.5%.
7.7.2. Monogénes T2DM
Az inzulin és az inzulin receptor génekben ritkán előforduló mutációk a betegség
monogénes formáit okozzák. Ez utóbbi markáns inzulin rezisztenciával jár. Populációs
jelentőségük a T2DM-ben kicsi. Ezzel szemben a mitokondriális mutációk viszonylag
gyakran okoznak T2DM-et, hiszen az összes betegség 1%-áért lehetnek felelősek. Ezek közül
a leggyakoribb a leucin transzfer RNS-ének (UUG) 3243 mutációja (A/G). Tünetei: leromlott
mitokondriális anyagcsere és csökkent inzulinszekréció, β-sejtek elvesztése, süketség, anyai
öröklődés, MELAS szindróma (azonos génhiba), mitochondriális myopathia,
encephalopathia, laktát acidózis, stroke.
Populációs jelentősége is van több gén gyakori, gyenge hatású variációjának, amely gének
részben úgy kerültek be a jelölt gének közé, hogy ismert volt, hogy erős hatású mutációik
T2DM-hez hasonló tüneteket okoznak. Ilyen gének a KCNJ11, ABCC8 és a PPARG. A
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génekről a multifaktoriális formára hajlamosító génvariációkról szóló részben foglalkozunk
részletesebben.

7.8. Multifaktoriális, poligénes T2DM
7.8.1. Kapcsoltsági analízisek
A T2DM-ben a kapcsoltsági analízisek, azaz a teljes genomszűrések nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményeket. A nagy ráfordításokkal végrehajtott vizsgálatokban végül is
mindössze két gént sikerült meggyőzően megnevezni. Az első gén a calpain 10 (CAPN10;
2q37.3) volt, amit mexikói-amerikaiakban összefüggésbe hoztak T2DM-mel, ezért el is
nevezték NIDDM1-nek. A gén egy fehérjebontó enzimet kódol. T2DM-mel összefüggésbe
hozott polimorfizmusai mindegyik intronvariáció, ezek egyik haplotípus variációja járt
fokozott T2DM hajlammal. A gén lehetséges szerepe nem ismert, bár az, hogy a Calpain
szintje emelkedett T2DM-s betegek szigetsejtjeiben a kontrollokhoz képest, jelzi, hogy
valóban nem csak statisztikai hibáról van szó (10). Az is igaz viszont, hogy az eredményeket
nem tudták meggyőzően más populációkon igazolni.
Ezzel szemben a másik megnevezett gén a legtöbbször megerősített, és legerősebb
asszociációt, illetve a legmagasabb OR-t mutató génnek bizonyult.
A TCF7L2 (transcription factor 7-like 2; 10q25) génhez kapcsolható OR = 1,4 / allél.
Gyakorlatilag minden földrészen igazolták (USA, Európa, Afrika, Ázsia). Legerősebb
asszociációt az rs7903146 számú SNP-vel találták, ami intronban van, és leromlott inzulin
szekrécióval asszociál, viszont pontos funkcióját nem tudjuk. Azonban az első vizsgálatban is
még 4 SNP-t és egy tetranukleotid ismétlődő polimorfizmust (DG10S478) találtak a génben,
amely asszociált a betegség kockázatával (11).
A TCF7L2 által kódolt fehérje egy 2 részből álló transzkripciós faktor része, amely a Wnt
jelátviteli út fontos szabályozója. Egy skandináv vizsgálatban az rs7903146 homozigóta
hordozóinak TCF7L2 mRNS expresszióját a szigetsejten belül 5-szörösnek mérték. A
homozigótákban gyenge inzulin szekréciót, inkretin hatást valamint emelkedett máj glükóz
termelést mértek. Az inkretinek olyan gasztrointesztinális hormonok, amelyek evés után
megemelik a szigetsejtek inzulin szekrécióját. Az egyik ilyen hormon a glucagon-like
peptide 1 (GLP-1), melynek expresszióját feltehetőleg a TCF7L2 szabályozza. Egyes
feltevések szerint a gén egyrészt ezen útvonalon keresztül befolyásolja a T2DM hajlamot, de
szerepet játszik a glükóz stimulálta inzulin szekrécióban, sőt a proinzulin-inzulin
konverzióban is. Szerepére állatkísérletek is bizonyítékkal szolgálnak (ld. lejjebb a GK
patkány Niddm1 régióját).
Az európai és ázsiai populációk T2DM szempontjából eltérő genetikai hátterére utal, hogy a
legerősebb T2DM hajlammal asszociáló rs7903146 SNP gyakorisága európaiakban 40%, míg
japánokban 5%, így populációs jelentősége itt jóval kisebb.
7.8.2. SNP-k új hatásmechanizmusának felfedezése a T2DM-mel kapcsolatban
A T2DM genomikai hátterének vizsgálata során olyan felfedezés is történt, amely rávilágít,
hogy a nem-kódoló SNP-k milyen mechanizmussal befolyásolhatják a gének expresszióját,
illetve a betegségekre való hajlamot. A T2DM-re messze legerősebb asszociációt a TCF7L2
gén intronjában található, rs7903146 SNP-vel találták. Egy új módszerrel (FAIRE-seq azaz
formaldehyde-assisted isolation of regulatory elements coupled with high throughput
sequencing) szigetsejt specifikus nyitott kromatin helyeket azonosítottak (12). Ezek a
helyek evolúciósan konzerváltak, és a TCF7L2 SNP-je egy ilyen helyen található. A T allél,
amely a magas kockázatot mutatja, egy „még nyitottabb” kromatin állapottal asszociált.
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Allélspecifikus luciferáz riporter assay-vel nagyobb enhancer (erősítő) aktivitást találtak két
sejtvonalon is T allél esetén. Ezek alapján a T allél nyitottabb kromatin állapotot és a TCF7L2
gén nagyobb transzkripciós aktivitását okozza, ami megerősíti azt a korábbi megállapítást,
hogy a T allél 5-szörös transzkripciót mutat diabeteses betegekből vett szigetsejtekben. Ez a
felfedezés rámutat, hogy intronban található SNP-k milyen mechanizmussal járulhatnak a
betegség hajlam növekedéséhez.
Érdekes megemlíteni, hogy T2DM-mel asszociáló 10 lókuszon található 38 SNP ilyen
szigetsejt specifikus nyitott kromatin helyen található.
7.8.3. Jelölt gén asszociációs vizsgálatok
Több gént is detektáltak ezzel a módszerrel, itt most a legjelentősebbeket ismertetjük.
Először is kérdés, hogy milyen alapon választották ki a jelölt géneket? Az egyik nagy
vizsgáltban (13) jelölt géneknek tekintették azokat a géneket, melyek termékei befolyásolják :
• Hasnyálmirigy funkcióját
• Inzulin hatását, és a glükóz metabolizmusát
• Energiafelvételt és leadást, az evést, lipidek metabolizmusát
• Ha korábban felmerült a gén neve a diabetesszel kapcsolatban (pl. NOS3)
Ez alapján ebben a vizsgálatban 71 gént választottak ki. Fontos itt megjegyezni, hogy azok a
gének is befolyásolják a T2DM-re való hajlamot, amelyek pl. elhízásra hajlamosítanak.
Ezekkel a génekkel a következő fejezetben ismerkedhetünk meg.
A TCF7L2 után a második legerősebb hatású és legkonzekvensebben asszociáló gén, a
PPARG (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma, 3p25), ami egy nukleáris
hormonreceptort kódol. Ez többek között azért került be a jelölt gének közé, mert
támadáspontja az egyik leggyakrabban alkalmazott antidiabetikus szer családnak a TZD-nek
(Thiazolidinedione). A PPARG számos gén, illetve anyagcsereútvonal szabályozásában vesz
részt. Aktiválására többek között csökken az inzulin rezisztencia, csökken egyes citokinek, pl.
az IL-6 szintje és emelkedik a zsírsejtek egyik hormonjának az adiponectin-nek a szintje. Az
itt felsorolt hatás irányok mind az inzulin-érzékenységet növelik. A PPARG-nek ismert több
funkcióvesztéses mutációja, ami számos betegséggel jár, ezek az obezitás, T2DM,
vastagbélrák és a magas vérnyomás, ami mutatja, hogy milyen központi szerepe van a
szervezet homeosztázisának fenntartásában. Gyakori, több betegség kockázatát is befolyásoló
polimorfizmusa a Pro12Ala, amely csökkent kockázattal asszociál (OR=0,78). Az SNP
szerepét több populáción is megerősítették (14). A polimorfizmus gyakorisága Európában
15%, és in vitro kísérletekben a 12-es pozícióban az alanin növelte a transzkripciós aktivitást
a prolinhoz képest.
A harmadik legfontosabb T2DM génnek szokták nevezni a KCNJ11-et , hiszen a PPARG
után ez volt a második gén, amit azonosítottak jelölt gén asszociációs vizsgálattal és
variációinak szerepét a T2DM hajlamban többször megerősítették (13). Ez is egyértelműen
szerepelt a jelölt gének között, hiszen terméke a Kir6.2 fontos alegysége a β-sejtek
sejtmembránjában található ATP érzékeny K+ csatornának, amely központi szerepet tölt be az
inzulin szekrécióban, és egy másik fontos antidiabetikus szernek a szulfonilureának a
támadáspontja. Ritka, funkcióvesztéses mutációi a MODY egy fajtáját a permanens neonatális
diabetest okozzák. A leggyakrabban vizsgált polimorfizmusa az E23K, amely a β-sejtekben
emelkedett inzulin szekréciós küszöbbel asszociált, és farmakogenetikai hatása is van (ld. 13.
fejezet).
Az ATP érzékeny K+ csatornának, az ATP kötésért felelős, másik fontos alegységét (SUR1
(sulfonylurea receptor 1)) kódoló ABCC8 gén polimorfimusai (pl. Ser1369Ala) szintén
befolyásolják a T2DM-re való hajlamot, és mutációi szintén MODY-t okoznak. Ráadásul a 2
gén a 11p15.1 lókuszon mindössze 4,5 kb van egymástól, így egyes SNP-éik egymással LD179

ben vannak. Azonban vannak olyan SNP-k is, illetve haplotípusok, amelyek egymástól
függetlenül befolyásolják a T2DM hajlamot. Az ABCC8 és a KCNJ11 genomszerveződése és
a vizsgált polimorfizmusok a 46. ábra mutatja (13).

46. ábra
Az ABCC8 és a KCNJ11 genomszerveződése és a vizsgált polimorfizmusok.
Kék keretekben a haplotípus elemzéshez használt SNP-k (SNP 82, 79), és a hozzájuk tartozó
haplotípusok láthatók. 1: vad, 2: ritka allél. Haplotípus B (1,2) asszociált T2DM-mel
(haplotípus frekvencia = 0,24; OR=1,46), (13).
Az IRS1 gén termékét az inzulin receptor tirozin kináza foszforilálja és fontos szerepet tölt be
az inzulinhez kapcsolt anyagcserében. A Gly972Arg polimorfizmusáról már 1993-ban
közölték, hogy befolyásolja a T2DM kockázatát. Ezt később sokáig nem tudták megerősíteni,
azonban a legújabb GWAS vizsgálatok igazolták szerepét. A polimorfizmus csökkenti az
IRS1 fehérje szintjét, ami csökkent inzulin indukálta választ eredményezett in vitro emberi
vázizom biopszián (15).
A fentieken kívül még számos gént és génvariációt vizsgáltak, és egyes jelölt gén asszociációs
vizsgálatokban kimutatták hatásukat T2DM-ben. Például az inzulin anyagcserében leírt
fehérjék számos génjében találtak olyan variációt, amely asszociációt mutatott T2DM-mel,
így a GLUT2-t kódoló SLC2A2-ben, inzulin receptorban és magában az inzulint kódoló
preproinzulin (PPI) génben is. Ezeken kívül a MODY3 génjének a HNF1A-nak gyakori
polimorfizmusairól tudták legmeggyőzőbben igazolni, hogy növelik a betegség kockázatát.
Az asszociációt mutató variációk csökkent transzkripciós aktivitással asszociáltak. Egyes
vizsgálatokban más MODY géneknek a szerepét is igazolták T2DM-ben. Ilyenek pl. MODY1
génje a HNF4A, vagy a HNF1B azaz a MODY5 génje. Ez utóbbival, a HNF1B-vel találták a
legerősebb asszociációt. A PPARG anyagcsereútvonal fontosságát mutatja a PPARGC1
(PPAR-GAMMA COACTIVATOR 1-ALPHA; 4p15.1) polimorfizmusának asszociációja (13).
A termék (PGC-1α) az energia metabolizmust regulálja (pl.: adaptív termogenezis,
mitokondriális biogenezis, zsírsavak β-oxidációja, hepatikus glükoneogenezis, glükóz
felvétel). G482S, rs8192678) variációja inzulin érzékenységgel asszociált.
A WFSI a wolframin fehérjét kódolja, és funkcióvesztéses mutációja a Wolfram szindrómát
okozza. Ezt többek között süketség, diabetes insipidus, és fiatalkori diabetes jellemez.
Mindenhol expresszálódik, de különösen erősen a szigetsejtekben. Gyakori variációjának
szerepét T2DM-ben több nagy vizsgálatban is megerősítették (16).
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És végül nézzünk, egy gén-gén interakciót vizsgáló kutatást (16). Ebben a vizsgálatban,
amelyet Ashkenázi zsidó populáción, azaz egy founder populáción hajtottak végre, 4 jelölt
génben 4 SNP-t vizsgáltak: HNF4A (MODY1) [rs1884613], TCF7L2 [rs12255372], WFS1
[rs10010131] és KCNJ11 [rs5219; E23K]. Ez egy beteg-egészséges (case-control) vizsgálat
volt, amelyben 974 T2DM és 896 kontroll egyént vontak be. Közvetlen betegség-asszociációt
logisztikus regresszióval a HNF4A és a WFS1 gének SNP-ivel tudtak kimutatni. A statisztikai
elemzést gén-gén interakció azonosítására is képes MDR (Multifactor dimensionality
reduction; (17) módszerrel is elemezték. Ha valaki ennek a két génnek mindkét kockázatallélját hordozta 3x akkora kockázata volt, mint akik egyiket sem. Bár a TCF7L2 és a
KCNJ11 SNP-i önmagukban csak gyenge asszociációt mutattak, a TCF7L2 + HNF4A, illetve
a KCNJ11 + HNF4A/vagy WFS1 SNP-k kölcsönhatása magas OR-t (2-2,4) mutatott.
Ez a vizsgálat is bizonyítja, hogy a gén-gén kölcsönhatások vizsgálata manapság
elengedhetetlen, és a gének nem önmagukban, hanem más génekkel kölcsönhatásban okozzák
a betegség kockázatának változásait. Továbbá, ezek az eredmények magyarázzák, hogy miért
nem lehet sokszor megismételni más populációkon a legtöbb asszociációt.
Az 47. ábra egy másik hasonló vizsgálat eredményét mutatja, amelyben szintén azt találták,
hogy a kockázat-allélok hordozásának mennyisége arányosan nőhet az eredő kockázattal (18,
19).

47. ábra
T2DM-re való hajlam annál nagyobb minél több „kockázat-allélt” hordoz valaki (18).
7.8.4. GWAS vizsgálatok eredményei
Tekintve a T2DM gyakoriságát, és nagy társadalmi és gazdasági jelentőségét nagy
erőfeszítéseket tettek, hogy a legújabb, legígéretesebb módszerrel a GWAS-sal feltárják a
genomikai hátterét. Több nagy konzorcium alakult, amelyek betegeket és kontrollokat
gyűjtöttek és GWAS-t végeztek. Később, az európai konzorciumok a nagyobb esetszám
elérése érdekében egyesítették erőiket, így kisebb hatáserősségű genetikai variációkat is
képesek voltak detektálni. Például a Diabetes Genetics Replication and Meta-analysis
(DIAGRAM) konzorcium 4.549 beteget és 5.579 kontrollt vont be a vizsgálatba és összesen
2,2 millió SNP-t vizsgált. Itt érdemes megemlíteni, hogy nem mindegyik SNP-t genotipizálták
közvetlenül, sokat kikövetkeztettek a genotipizált SNP-kből a HapMap projektek és egyéb
vizsgálatok által megállapított LD-k alapján. Ezt a módszert imputációnak hívják. Ez a
GWAS éra egyik bevett módszere, hiszen eleve olyan tag SNP-ket választanak, amelyek egyegy haplotípust a lehető legjobban jellemeznek. Ezekben a vizsgálatokban, metaanalízisekben egyre több gén szerepét igazolják. Jelenleg 40 hajlamosító lókuszt írtak le
európai és ázsiai populációkban, de a szám állandóan növekszik. Fontos, hogy az előzőekben
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felsorolt gének szerepét mind sikerült megerősíteni. Az összes új gén felsorolása és részletes
tárgyalása itt felesleges, inkább csak egy-két érdekesebb eredményt ismertetünk. Akit
részletesebben, név szerint érdekelnek a T2DM gének azok a javasolt irodalmakban, illetve a
3. fejezetben leírt GWAS adatbázisban (www.genome.gov/gwastudies) utánanézhetnek.
Fontos megjegyezni, hogy a T2DM-hez kapcsolt gének egyenként csak nagyon kis hatásúak,
ezért nem sikerült őket detektálni a gyenge felbontású kapcsoltsági analízisekben, illetve a
kisebb betegszámot vizsgáló asszociációs vizsgálatban. A 48. ábra mutat néhány gént, a
felfedezésük idejét, és a hozzájuk tartozó OR értékeket (20). Mint látható, a legerősebb
kockázatot hordozó TCF7L2 OR = 1,4-es értékével kiemelkedik a mezőnyből, és inkább az
1,1 körüli érték a jellemző, ami magyarázza, hogy a korábbi vizsgálatok, ahol a betegszámok
jellemzően 100-as nagyságrendűek voltak, miért nem találtak reprodukálható összefüggéseket
(ld. a power analízis alfejezetet a 3. fejezetben).
Az egyik legelső felfedezés, amely a T2DM kialakulásának egy új lehetséges
anyagcsereútvonalára hívta fel a figyelmet, a β-sejt Zn transzportjában fontos szerepet játszó
ZnT-8-at kódoló SLC30A8 gén azonosítása volt (21). A gén rs13266634 SNP-je, amely a
fehérje 325-ös pozíciójában egy R→W aminosav cserét okoz, erőteljes asszociációt mutatott
T2DM-mel az első GWAS-ban, majd ezt több vizsgálatban is megerősítették. A Zn
transzporter az inzulint tartalmazó vezikulák membránjában található. Az inzulin hexamer
formában raktározódik két cinkhez kötődve. A cink a tarnszporteren keresztül jut be, így ez az
inzulin anyagcserének egy kritikus komponense. In vitro az SLC30A8 túlexpressziója növelte
az inzulin szekréciót, illetve olyan citokinek, amelyek T2DM-ben emelkedett szinttel
rendelkeznek, leszabályozzák a transzporter szintjét. Az Slc30a8 KO egér egyes törzsei korai
T2DM-re jellemző tüneteket mutattak. Ez a GWAS-hoz kapcsolódó felfedezés, melyet
állatkísérletekkel is alátámasztottak, feltárta, hogy az SLC30A8 gén kódoló variációja
növelheti a T2DM kockázatát azáltal, hogy rontja az inzulin szekréciót. Ez az útvonal egy
potenciális új gyógyszer támadáspont lehet.
Már az első vizsgálatokban is, nagyon erős asszociációt találtak a T2DM és az FTO gén
variánsai között, azonban, amikor figyelembe vették az obezitást is, kiderült, hogy a talált
SNP-k elsősorban az obezitásra hajlamosítanak, és csak azon keresztül T2DM-re. Ezért az
FTO-val részletesebben a 8. fejezetben foglalkozunk.
A kezdeti GWAS-ban a vizsgálandó csoportokat egyszerűen kettébontották, abból a
szempontból, hogy T2DM beteg, vagy nem, és csak ezt tekintették QT-nak. Később
szofisztikáltabbá váltak a módszerek és olyan folytonos változókat is vizsgáltak, mint az
éhgyomri vércukorszint. Egy ilyen vizsgálat alapján a G6PC2 gént azonosították (22, 23). Itt
feltételezik, hogy terméke a glükóz szintézis terminális lépését katalizáló glükóz-6-foszfatáz
befolyásolja a glikolitikus anyagcsereútvonalat és az inzulin szekréciót, azáltal, hogy a
glükokináz termékét defoszforilálja. Két különböző vizsgálatban, egymással LD-ben (r2 =
0,73) levő SNP-ket találtak (rs560887 a 3. intronban és rs563694). A francia vizsgálatban az
rs560887 ’A’ allélja asszociált alacsony éhgyomri plazma glükózszinttel, és 9 éves
nyomonkövetésnél a hiperglikémia kialakulásának alacsony kockázatával. Egy finn és
szardíniai nem-diabeteses populáció vizsgálatában a másik SNP és az éhgyomri glükózszinttel
találtak összefüggést.
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48. ábra
Néhány a T2DM-mel kapcsolatban felfedezett gén, a felfedezésük ideje, és a hozzájuk tartozó
OR értékek 2000 és 2007 között. Mint látható a GWAS bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a
felfedezések száma. Az egyes génekhez tartozó OR értékek igen alacsonyak (20).

A T2DM egy érdekes és eddig kevésbé feltárt aspektusára utal a 2009-ben, 3 független nagy
GWAS-sal is azonosított MTNR1B gén (22), amely melatonin receptort kódol, és a retina
mellett a pankreászban is expresszálódik. A melatonin a cirkadián ciklust (alvási ciklust)
befolyásolja. Sötétben keletkezik mind a nappali, mind az éjjeli állatok esetén, ezért a
„sötétség hormonjá”-nak is nevezik. Az előállítást a hipotalamusz vezérli a fény/sötétség
változásairól kapott információ alapján. A melatonin kiválasztása az évszakok szerint változó
fényviszonyokhoz is igazodik. Befolyásolja a szervezet energia-háztartásáért felelős leptin
nevű hormont, ezáltal közvetve az emésztőrendszert is. Az MTNR1B gén rs10830963 SNP-je
erősen befolyásolta többek között az éhgyomri glükózszintet és a T2DM-re való hajlamot.
Egy másik vizsgálatban az SNP G allélja befolyásolta az inzulin szekréciót és a proinzulininzulin arányt. Ezekkel összefügghet, hogy az inzulin szintjének is van napi ciklusa, nappal
van a csúcs, azaz a melatonin befolyásolhatja az inzulin szekréciót. A cirkadián ciklus és a
T2DM között összefüggést erősítik meg az állatkísérletek is. Például a homozigóta mutáns
Clock egér, melyből egy, a cirkadián ciklust szabályozó kulcs transzkripciós faktor hiányzik,
többek között olyan anyagcsere rendellenességeket mutat, mint a hiperfágia, obezitás,
hiperlipidémia, hipoinzulémia és hiperglikémia.
Szintén az éhgyomri glükóz szinttel asszociált a KCNQ1 (potassium voltage-gate channel)
gén rs231362 polimorfizmusa. A gén egyéb polimorfizmusai (rs2237892, rs2237897,
rs2283228, rs2237895) csökkent inzulin szekrécióval mutattak kapcsolatot. A gén szerepét
ázsiai és európai populációkban is megerősítették. A rs231362 polimorfizmus a gén
intronjában elhelyezkedő KCNQ1OT1 transzkriptumban található, amely a CDKN1C
(Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C) expresszióját szabályozza, amely befolyásolja a β-sejt
fejlődését (22). A gén egyes polimorfizmusai az inkretin szintet befolyásolják. A KCNQ1OT1
egy hosszú nem-kódoló RNS gén (long non-coding RNA), amely felhívja a figyelmet arra,
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hogy a betegségek patomechanizmusában nemcsak fehérjét kódoló gének szerepelnek, hanem
pl. RNS gének is. Érdekesség, hogy a KCNQ1 imprintált, anyai expressziót mutat, míg a
KCNQ1OT1 apai eredetű kromoszómákon expresszálódik. A KCNQ1 polimorfizmusa a
TCF7L2 mellett egy másik példája az etnikai különbségekre. Szemben a TCF7L2-vel, a
KCNQ1 legerősebb hatású polimorfizmusának gyakorisága kelet-ázsiai populációkban 40%,
míg európaiakban 7%. Így, bár az SNP hatását mindkét etnikumban sikerült megerősíteni,
jelentősége sokkal nagyobb kelet-ázsiaiakban.
A fentiek mellé meg kell jegyezni, hogy az éhgyomri glükózszinet befolyásoló gének közül
nem mindegyik befolyásolta közvetlenül T2DM kockázatot. Ilyen volt például a G6PC2 gén.
Több vizsgálatban az orális glükóz tolerancia teszt eredményét használták folytonos
célváltozóként (folytonos QT-ként). Itt azonosították a GIPR gént, amely a gastric inhibitory
peptid receptort kódolja (24). A gastric inhibitory peptid egy inkretin hormon (ld. fent),
melyet orális glükóz hatására a bélrendszer szekretál és stimulálja az inzulin szekréciót.
Az intronban található rs10423928 SNP asszociált csökkent korai fázisú inzulin szekrécióval
és 2 órás orális glükóz bevétel utáni alacsony inzulin szinttel.
A GWAS eredményekben általában kevés gént találnak, amely az inzulin-rezisztenciával
asszociál. Ezek közül az egyik, amelyet korábban a T1DM-mel is összefüggésbe hoztak, az
IGF1 (Insulin-like growth factor 1). Ezt egy nagyméretű meta-analízisben azonosították,
amelyben több mint 100 ezer embert vontak be. A gén szerepét emberi és állati null-mutációk
is bizonyítják, hiszen ezek többek között abnormális glükóz homeosztázissal, inzulinrezisztenciával, csökkent keringő inzulin szinttel járnak (25, 26).
Sok GWAS-ban erősítették meg a glükokináz (GCK), és receptorának (GCKR) szerepét. Ez
utóbbit inzulin-rezisztenciával hozták összefüggésbe (26). Eredetileg az rs780094 T allélja
magasabb triglicerid (TG) szinttel asszociált, majd későbbi vizsgálatokban csökkent glükózszinttel, alacsonyabb inzulin-rezisztenciával és csökkent T2DM hajlammal. Ezek az
eredmények némileg ellentmondásosnak tűnnek, hiszen az emelkedett TG szinttől azt
várnánk, hogy emeli a T2DM kockázatát. Ezt a GCKR biológiai hatásával lehet feloldani,
azaz a funkcionális variáns emelheti a VLDL-TG szintézist, csökkentheti a glükoneogenezist,
és emelheti a glükóz felhasználást.
Az alacsony születési súly és a később kialakuló T2DM közötti molekuláris kapocsról nyújt
információt az ADCY5 gén, amely az adenylate cyclase type 5-t kódolja. Ez a lókusz két,
egymástól független vizsgálatban alacsony születési súllyal és T2DM-mel is asszociált (2426).

7.9. Mit tanultunk a T2DM-ről a GWAS eredményekből?
Ahogy az előzőekben láthattuk több új anyagcsereútvonalat, azaz potenciális gyógyszer, vagy
terápia-célpontot azonosítottak az elmúlt években GWAS segítségével. Ilyenek pl. a Zn
transzport fontossága, a cirkadián ciklushoz tartozó útvonalak, az inkretin hormonok szerepe,
vagy a máj glükóz anyagcseréje (ld. HNF család).
Azonban fontos azt is megjegyezni, hogy a T2DM-mel kapcsolatban talált genetikai
variációk, csak az öröklődő hányad 10%-áért felelősek. Lehetséges okokat a 2. fejezetben
ismertettük.
A fent leírt új lehetséges mechanizmusokon túl az új genomikai eredmények tükrében a
T2DM kialakulásának kockázata a β-sejt diszfunkciójának genetikai kockázata + az inzulin
rezisztenciához hozzájáruló genetikai és környezeti tényezők (pl. obezitás, életmód, étkezés)
kölcsönhatásából alakul ki.
A felfedezett számos variáns túlnyomó része az inzulin szekréciót befolyásolja. Ilyenek pl. a
MODY gének, amelyek polimorfizmusai a poligénes T2DM-re hajlamosítanak, az TCF7L2,
SLC30A8, MTNR1B, GIPR, míg az inzulin-rezisztenciához kapcsolható génből jóval
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kevesebb van, ilyen pl. az IRS1, vagy az IGF1. Ebből az is következhet, hogy az
inzulinválasz-gének kisebb hibáit valószínűleg a normálisan működő szigetsejt kompenzálni
tudja, míg fordítva nincs ilyen kompenzációs lehetőség. Továbbá, nem-genetikai tényezők
(mozgás, táplálkozás stb.) maszkolhatják, elfedhetik az inzulin-rezisztenciához kapcsolható
gyenge genetikai variációk hatását.
Azonban ezek az eredmények nem feltétlenül jelentik azt, hogy a T2DM kialakulásának
populációs szinten is fő felelőse az inzulin szekréció zavara. Ezek az eredmények
származhatnak a vizsgálatok megtervezéséből is. Például egyes GWAS-okból kizárták a
BMI>30 egyéneket, azaz obezeket, hogy az obezitáshoz kapcsolódó variánsokat elkülönítsék,
és közvetlenül a T2DM-hez kapcsolható géneket találjanak. Ez azonban azt is
eredményezhette, hogy ezek a vizsgálatok nem voltak alkalmasak arra, hogy az inzulin
rezisztenciához kapcsolható géneket megtalálják, hiszen ennek egyik elismerten legnagyobb
hajlamosítója az obezitás, illetve a felhalmozott zsírszövetből kiinduló anyagcsereútvonalak.
Ezzel kapcsolatban a fő torzítás akkor jelentkezett, amikor a vizsgálatokat bevették a metaanalízisekbe, ezáltal az összesített adatokba súlyukhoz képest kisebb arányba kerültek be
azok, akiknél az inzulin-rezisztencia genetikai zavara a vezető mechanizmus.
Egy másik lehetséges magyarázat, amire bizonyíték is van, hogy a β-sejt funkció jobban
öröklődő jelleg, mint az inzulin rezisztencia. Ezeken kívül az is ismert, hogy az inzulinrezisztenciát jobban befolyásolják a környezeti tényezők, így nehezebb azoktól elkülöníteni.
Az obezitás a T2DM legfontosabb hajlamosító tényezője. Ennek megfelelően az FTO gén,
amely hajlamosít obezitásra, hajlamosít T2DM-re is. Azonban a helyzet itt is bonyolultabb,
hiszen pl. az MC4R génjének variációi szintén jelentős szerepet játszanak obezitásban,
azonban nem hajlamosítanak T2DM-re. Hasonló a helyzet több más obez-génnel is. Ez azt
mutatja, hogy itt se mutatható ki egyértelműen lineáris összefüggés.
Fontos eredménye a GWAS-nak, hogy több farmakogenomikai vonatkozású eredmény is
született. A fent említett gének közül a PPARG, KCNJ11 és a TCF7L2 variánsai komolyan
befolyásolják T2DM-ben alkalmazott szulfonilurea hatását (ld. 13. fejezet).

7.10.
Állatkísérletek
A humán genomikai eredmények kapcsán is többször említettünk állatkísérleteket, amelyek
megerősítették a humán eredményeket.
Az alábbiakban két érdekesebb T2DM-mel kapcsolatos állatkísérletet mutatunk be.
Az egyik egy 2001-es vizsgálat volt, amelyben az episztatikus interakciók szerepét
tanulmányozták T2DM-ben egerekben. Genetikában episztázisnak hívjuk, ha egy gén hatását
más gének befolyásolják. Ez a poligénes jellegekre jellemző, és QTL analízisben szokták
vizsgálni (27).
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49. ábra
A KK/Ta x (BALB/c x KK/Ta) genomszűrésében kapott LOD score görbék. A függőleges
tengely mellett látható rövidítések a tanulmányozott mikroszatelliták nevei. A LOD score
csúcsok alatti területen feltételezhetően olyan genetikai variációk vannak, amelyek a görbe
fölé írt QT-kat befolyásolják, azaz itt találhatók a QTL-ek.
Rövidítések: IGT (impaired glucose tolerance): rossz glükóztolerancia, FBS (fasting blood
glucose level): éhgyomri glükózszint, HI: hiperinzulinémia, TCHOL (total cholesterol level):
össz koleszterinszint (28).
A KK/Ta egeret Japánban fejlesztették ki, több egértörzs irányított keresztezésével. Spontán
poligénes T2DM, hiperglikémia, dislipidémia, enyhe obezitás, hiperinzulinémia, glükóz
intolerancia, proteinuria a jellemzője, amelyet inzulin rezisztens szindrómának is neveznek. A
QTL vizsgálatban KK/Ta x (BALB/c x KK/Ta) keresztezéseket végeztek, azaz a KK/Ta
egeret keresztezték egészséges BALB/c törzzsel, majd az F1 generációt visszakeresztezték a
KK/Ta egerekkel (28). Így az F2 generációban olyan egereket kaptak, amelyeknek az egyik
homológ kromoszómája a KK/Ta egértől, míg a másik, a homológ rekombinációk miatt
keverve a BALB/c és a KK/Ta egerek adott kromoszómáinak az anyagából állt. 93 olyan
mikroszatellitával szűrték az F2-es egereket, amelyek különböztek a két egértörzsben, így
minden markernél meg tudták mondani, hogy a keverék kromoszómákon az a részlet melyik
egértörzsből származott. A következő QT-kat vizsgálták: glükóz tolerancia, éhgyomri
glükózszint, inzulinszint, koleszterinszint, trigliceridszint, testtömeg. Meg kell jegyezni, hogy
a T2DM-re hajlamos egértörzs (KK/Ta) majdnem minden paraméterben szignifikánsan
magasabb értékeket mutatott a fenti QT-kban, mint a T2DM-re nem hajlamos BALB/c törzs.
Keresztezés és KK/Ta-val visszakeresztezés után az átlagparaméterek a két törzs közé
kerültek. A 49. ábra mutatja az F2 egerek genomszűrésében kapott eredményeket.
Az emelkedett éhgyomri glükózszinttel asszociált két kromoszóma lókuszt (12-es és 15-ös
kromoszómán) és a magas trigliceriddel asszociált két lókuszt (4-es és 8-as) vizsgálták, hogy
egymással kölcsönhatásban okozzák-e a kapott fenotípusokat. A vizsgálatban azt
tanulmányozták, hogy a betegségre hajlamos KK/Ta törzsből és a rezisztens BALB/c törzsből
származó mikroszatellita variációk együtt, vagy egymástól függetlenül asszociálnak a QT-vel.
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A gén-gén kölcsönhatás eredményét az 50. ábra mutatja, a hozzá tartozó magyarázat az
ábraaláírásban olvasható (28). Ezek az eredmények mutatják az episztatikus kölcsönhatások
összetettségét. Egy élőlény fenotípusa rengeteg ilyen egymást erősítő, gátló esetleg módosító
kölcsönhatások eredője.

50. ábra
Episztatikus kölcsönhatás vizsgálata QTL analízisben. Az egyes mikroszatellita markerekkel
jellemzett állatok átlagos éhgyomri glükóz, illetve triglicerid szintjei. Mindkét ábra bal
oldalán a szülői (KK/Ta, és BALB/c), és az F1-es generációk átlagos szintjei is fel vannak
tüntetve.
A.
Éhgyomri glükózszint átlagok (12 hetes korban) az adott mikroszatellita markereket
hordozó egerekben. A D12Mit4 KK/KK és D15Mit225 KK/KK azt jelenti, hogy ez az egér
mind a 12-es, mind a 15-ös kromoszóma megfelelő lókuszán a KK egértől származó
mikroszatellitákat kapta. A vizsgálatok alapján ezeknek az egereknek volt a legmagasabb az
éhgyomri glükóz szintjük, tehát a két lókuszon levő gének egymás hatását erősítik.
B.
Szérum triglicerid (TG) szint átlagok 20 hetes korban. Itt a C-vel jelölt oszlop a
legmagasabb, azaz itt azoknak az egereknek volt a legmagasabb a TG szintje, akiknek a 8-as
kromoszómán mindkét allélt a KK egértől, míg a 4-es kromoszómák esetében az egyik allélt
a KK-tól, a másikat a BALB egértől kapták. Érdekes módon azoknak az egereknek, akik
mindkét alléljukat a KK egértől kapták, valamivel alacsonyabb volt a TG szintjük. Ez azt
jelentheti, hogy a KK D8 emelheti, míg a KK D4 csökkentheti a TG-t recesszív módon, míg
a D4 BALB/c lókusznak nincs TG csökkentő hatása (28).
A másik itt bemutatott állatkísérletben egy példát láthatunk kongenikus állatmodell
használatára a T2DM genomikai hátterének tisztázására. A tanulmány 2010-ben jelent meg a
Science újságban (29). Ebben a kísérletben Goto-Kakizaki (GK) patkányokat használtak,
amelyek a T2DM számos jellemzőjét hordozzák. A patkányok genomjában az 1-es
kromoszómán található 52 Mb nagyságú Niddm1 lókusz gyenge inzulin szekrécióval
asszociál, de inzulin-rezisztenciával nem. Ez a régió homológ az emberi 10 kromoszómának a
TCF7L2 gént hordozó részével. Amikor olyan kongenikus patkánytörzset állítottak elő,
amely ezt az Niddm1 régiót tartalmazta nem-diabeteses patkány genomikai hátterével, azt
találták, hogy ez a régió két funkcionális részre osztható. Az egyik rossz glükóz
metabolizmussal, a másik a hibás β-sejt exocitózissal asszociált. Ez utóbbival szintén
előállítottak egy kongenikus patkánytörzset, amelyet N1I2-nek neveztek el, és amely 4,5 Mb-t
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tartalmazott ebből a régióból, és 26 ismert gént. Ebből azután további 2 kongenikus
patkánytörzset állítottak elő, amelyet N1I5-nek és N1I1-nek neveztek el. Amikor ezt a két
patkánytörzset különböző tesztekkel összehasonlították (pl. glükózterhelésre adott inzulinválasz, illetve a β-sejtek funkciójára utaló tesztek), amire az 51. ábrán láthatunk példákat, azt
találták, hogy az 5-ös törzsben a β-sejt működésével kapcsolatos funkciók lényegesen
gyengébbek, mint az 1-es törzsben. Mivel az 5-ös állat 1,4 Mb-sal nagyobb genomrészletet
hordozott a GK patkányból, arra következtettek, hogy az itt található 5 gén valamelyike a
felelős a tapasztaltakért, azaz a hibás β-sejt funkcióért. Összehasonlították az itt található
gének expresszióit a β sejtekben, és azt találták, hogy az Adra2a gén expressziója emelkedett
volt a kontroll és az N1I1-es állatokhoz képest. A gén az α2A adrenerg receptort kódolja,
amely az agyban és a szigetsejtekben expresszálódik, és szabályozza az adrenalin mediálta
inzulin szekréció szuppresszióját. A KO állat emelkedett inzulin szekréciót mutat, a
transzgenikus állat glükóz intoleráns. Ezek azt jelzik, hogy ez egy jó jelölt gén T2DM-re.
Ezután megvizsgálták, hogy emberben mennyire polimorf homológja, az ADRA2A gén, és
polimorfizmusai befolyásolják-e a T2DM hajlamot? A gén polimorfnak bizonyult. Összesen
19 SNP genotipizáltak 935 emberben az ADRA2A gén környékén, akikben ismert volt az
inzulin szekréció. Több SNP-nél találtak asszociációt, és végül 5 SNP-t vizsgáltak további,
közel 5000 egyénen. Az SNP-k közül az rs553668 (G/A) mutatta a legerősebb hatást.
Befolyásolta az inzulin szekréciót, az éhgyomri inzulin szintet, és 1,42 OR-rel asszociált
T2DM-mel. Megállapították továbbá, hogy az SNP ’A’ allélja, amely az emelkedett
kockázatot mutatta, erősebben expresszálódik a szigetsejtekben mind RNS, mind fehérje
szinten. Ezek alapján arra következtettek, hogy az ADRA2A gén túlexpressziója hajlamosít
T2DM-re. Az ADRA2A gén szerepét több GWAS vizsgálatban is megerősítették. Ennek az
anyagcsere útvonalnak befolyásolása új terápiás lehetőségeket vet fel.
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51. ábra
Kongenikus patkányok vizsgálata T2DM-ben
A. A GK patkányból származó Niddm1-ből az ábrán látható mennyiségeket tartalmaznak
az ábra B és C részeiben ábrázolt kongenikus patkánytörzsek genomjai. A többi
genomrész nem-diabetes patkányból származik.
B. Glükóz terhelésre inzulin szekréció mennyisége. Az N1I5 patkány a kontrollhoz és a
N1I1-hez képest gyengébb inzulinválaszt ad
C. Az inzulintartalmú granulumok kisebb mennyiségben kerültek a szigetsejtek plazma
membránjába az N1I15 patkányokban (innen tudnak kikerülni a keringésbe),
összehasonlítva a másik két patkánytörzzsel (29).
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7.12.

Fejezettel kapcsolatos kérdések

1. Milyen szakaszai vannak a T2DM kialakulásának?
2. Nagyságrendileg hány T2DM-es beteg van a világon?
3. Milyen nem közvetlenül génekhez kapcsolható tényezők hajlamosítanak T2DM-re?
4. Mi utal a takarékos gének szerepére T2DM-ben?
5. Mi az az inzulin rezisztencia?
6. Mondjon példát az inzulinrezisztencia kialakulásának feltételezett mechanizmusára!
7. Mi az inzulin rezisztencia kialakulásának legfontosabb oka?
8. Hol expresszálódik a resistin gén?
9. A T2DM-nek kb. hány százaléka monogénes eredetű?
10. Melyik a MODY2 génje és mi a szerepe?
11. Melyik gén mutációja a leggyakoribb oka a MODY-nak?
12. Mit befolyásolnak az eddig talált MODY gének?
13. A MODY géneken kívül milyen mutáció okozhat közvetlenül T2DM-et?
14. Mi a feltételezett hatásmechanizmusa T2DM-ben a TCF7L2 egyik, intronban található
polimorfizmusának?
15. Mik azok az inkretinek?
16. Mondjon példát arra, hogy a T2DM-ben a teljes genomszűrésben milyen génnel
találtak asszociációt!
17. A T2DM-mel kapcsolatban bemutatott jelölt gén asszociációs vizsgálatban milyen
típusú géneket vizsgáltak?
18. Mondjon példát a T2DM-mel kapcsolatban bemutatott jelölt gén asszociációs
vizsgálatban a β-sejt funkcióját befolyásoló génekre, amelyekben található
polimorfizmus befolyásolja a betegségre való hajlamot!
19. Mondjon példát a T2DM-mel kapcsolatban bemutatott jelölt gén asszociációs
vizsgálatban az inzulin hatását befolyásoló génekre, amelyekben levő polimorfizmus
befolyásolja a betegségre való hajlamot!
20. Mi lehet a PPARG szerepe T2DM-ben?
21. A PPARG Pro12Ala polimorfizmusnak milyen szerepe van a T2DM-re való
hajlamban?
22. Minek a génje a KCNJ11, és mire hajlamosíthat polimorfizmusa?
23. A genotipizálási eredmények értékelésénél mit jelent az imputáció?
24. Milyen szerepe van a Zn transzportnak T2DM-ben?
25. Milyen QT-val asszociálnak a melatonin 1 receptor egyes SNP-i?
26. Mi a szerepe a GIPR gén termékének T2DM-ben?
27. Mit befolyásol az ADCY5 gén polimorfizmusa?
28. Mi lehet a magyarázata, hogy a genomikai vizsgálatokban talált variációk főleg az
inzulin szekréciót befolyásolják?
29. Mi az a genetikai episztázis?
30. A T2DM-mel kapcsolatban bemutatott QTL analízisben milyen QT-ket használtak?
31. A T2DM-mel kapcsolatban bemutatott QTL analízisben hogyan vizsgálták a gén-gén
kölcsönhatást?
32. Az ADRA2A gént hogyan azonosították és mit befolyásol polimorfizmusa?
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8. Obezitás genomikai háttere
8.1. Az obezitás
Obezitásnak olyan mértékű testzsír felszaporodást nevezünk, ami már károsan befolyásolja
az egészséget. Egyszerű jellemzésére több mérőszámot is kidolgoztak, de igazából egyik sem
tökéletes. Az egyik ilyen mérőszám a relatív testtömeg, amelyet biztosítótársaságok
statisztikai adatai alapján állapítottak meg. Itt még 1912-ben a biztosítottak egészségi állapota,
várható élettartama stb. alapján megállapítottak egy ideális testtömeget életkorokra, és
nemekre vonatkoztatva, és ezzel osztották az egyén aktuális testtömegét, majd 100-zal
szorozták, és relatív testtömegnek, RT-nek neveztek. Obeznek az RT>120 indexszel
rendelkezőket tekintették. A teljesség igénye nélkül a kövérség mértékére használt egyéb
módszerek:
Derék körtérfogat,
derék-csípő arány,
bőrredő vastagság mérése több helyen,
bioimpedancia (elektromos ellenállás vizsgálata), stb.
Azonban, manapság legelterjedtebben a mindenki által könnyen mérhető, és kiszámolható
testtömeg indexet (body mass index), azaz BMI-t használják. A BMI számolása: testtömeg
kg-ban, osztva a méterekben kifejezett magasság négyzetével, azaz kg/m2. Az embereket ez
alapján, a következő csoportokra osztották: BMI < 18,5, kórosan sovány; 18,5<BMI<25
normális testtömeg, 25-30: túlsúlyos, >30 obez, >40 morbid (vagy extrém) obez. Ezek a
számok populációs szinten nagyjából összhangban vannak az egyéb, a testtömeghez
kapcsolható betegségek kockázatával, azaz a BMI normális tartományában van a legtöbb
betegség kockázatának a minimuma.
Azonban, az egyszerűség velejárójaként, több gyengéje is van ennek az indexnek. Például, a
nagy izomtömeggel rendelkező emberek (pl., body builderek) is kerülhetnek az obez
kategóriába, bár ott nyilvánvalóan nincs szó koros méretű testzsír felszaporodásról. Illetve, a
BMI nem ad információt a testzsír eloszlásáról. Pedig ismert, hogy az intraabdominális
zsírfelhalmozódáshoz társul a legmagasabb T2DM kockázat, amire viszont nem
következtethetünk BMI-ből. A testtömeghez kapcsolható egészségkockázatra ezért csak
részletes szakorvosi vizsgálat nyújthat elégséges információt.
Bér egyéni szintre lebontva a BMI nem, de populációs szinten jó megközelítést ad az elhízás
méretéről, így populációgenetikai vizsgálatokban jól alkalmazható QT-ként.
Az obezitás önmagában is betegségnek tekintendő, de jelentősen növeli más betegségeknek is
a kockázatát, ilyenek a T2DM, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek,
mozgásszervi megbetegedések, epekő, stroke, alvási apnoé, egyes ráktípusok, depresszió és
légzési problémák. Ebből következően az obez emberek várható életkora alacsonyabb.
Ezeken kívül az obez emberek társadalmi elfogadottsága is rosszabb, mint a normális
testtömegű embereké, és a kóros elhízás a mindennapi életben is számos hátránnyal, illetve
rosszabb életminőséggel jár.

8.2. Az obezitás gyakorisága
A túlsúly és az obezitás, napjainkban szinte járványszerűen terjed. Látványos, és jól
bemutatott példája az USA, ahol 1985 előtt nem volt állam, ahol az obezek arány meghaladta
volna a 20 %-ot. Ezzel szemben 2010-ben nincs olyan állam, ahol kevesebb az obezek aránya
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20%-nál, 36 államban magasabb, mint 25%, melyek közül 12-ben magasabb, mint 30.
Összességében az USA felnőtt lakosságának 2010-ben a 33,8% obez, de a 2-19 éves
gyerekeknek is 17%-a kórosan kövérnek tekinthető. A növekedés szemléletesen látszik a
http://www.cdc.gov/obesity/data/trends.html weboldalon látható animáción.
Az obezitás gyakorisága a világ más részein, így Magyarországon is növekszik. Pl., az egyik
felmérésben a túlsúlyos és elhízott katonai sorkötelesek gyakorisága 1973 és 1998 között 4%ról 16%-ra emelkedett. Az obezitás kialakulásában számos szocio-ökonomikus tényező is
szerepet játszik, és meglepőnek tűnhet, hogy ma már a fejlett országokban a szegényebb
rétegek között nagyobb az elhízás gyakorisága, mint a gazdagok között. Ehhez hasonlóan a
fejlődő országokban, napjainkban gyorsabban nő az obezitás prevalenciája, mint a fejlett
országokban. Ezt nevezik az Egyesült Államokban a szegénység és a kövérség "paradoxoná"nak, és azzal magyarázható, hogy a szegények kénytelen olcsóbb és magasabb kalóriaértékű
táplálékot fogyasztani, mint a jobb módúak. Magyarországon az obezek száma nem a
Budapesten, hanem a kisebb településeken (falvak, tanyák) élőknél a legmagasabb. A
http://www.allcountries.org/ranks/global_prevalence_of_adult_obesity.html oldalon láthatjuk
az országok rangsorát a felnőttkori obezitás gyakorisága szempontjából. Itt Pápua Új Guinea
vezet (férfiak: 74,8%, nők: 79,5%). A fejlettnek tekintett országok közül a „legelőkelőbb”
helyen az USA áll (férfi: 32,2%, nők: 35,5%). Magyarország a 153 országot tartalmazó
rangsorban, a középmezőnyben, a 72. helyen (férfi: 17,1%, nők: 18,2%) található. Bár ezek az
értékek is igen magasak, és távolról sem lehetünk büszkék rá, de meg kell jegyezni, hogy a
közhiedelemmel ellentétben, ebben a negatív értelemben vett versengésben nem vagyunk az
élmezőnyben, hiszen az európai országok közül pl., Csehország, Szlovákia, Szerbia,
Németország, Lengyelország, Ausztria, Oroszország, Anglia stb. előttünk áll.
Az elhízásban jelentős etnikai különbségeket tapasztalhatunk a hasonló környezetben élők
között, ami arra utal, hogy eltérő genetikai hajlam állhat a háttérben. Egy felmérésben például,
az azonos környezetben élő (az USA-ban) különböző etnikumoknál, a következő gyakoriság
értékeket kaptak: Afrikai-amerikai nők: 30%, európai-ameriakai nők: 22%, mexikói-amerikai
nők: 34%. Az obezitás nők között gyakoribb (MONICA study Európa: 15% férfi, 22% nő,
USA: 20% férfi, 25% nő (1994)); Samoa városi lakosság: 60% férfi, 75% nő. Ez arra utal,
hogy a két nemben különbözik a testtömeg szabályozás. Azonban ehhez azt is hozzá kell
tenni, hogy nőkben általában magasabb BMI-hez tartoznak ugyanakkora betegségkockázatok, mint férfiakban.
Fejlett országokban a teljes egészségügyi kiadások 2-7%-át költik az obezitáshoz társult
betegségek gyógyítására, ez pl., USA-ban 60 milliárd $/év.

8.3. Obezitás környezeti okai
Az elhízás és annak okai manapság divatos témák, és óriási irodalma van, ezért
gyakoriságának növekedésének hátterére részletesebben itt nem térünk ki. Mindenesetre a
takarékos gén hipotézis és a megváltozott életmód (kevés testmozgás, bizonyos ételek
fogyasztása, csökkenő alvásmennyiség) egyértelműen alkalmazhatók ide. A takarékos gének
általános érvényét mutatja, hogy az állatok jó részére is igaz, hogyha korlátlanul és energia
befektetés nélkül táplálékhoz juthatnak, akkor elhíznak (pl., kutya, sertés).
A takarékos gén hipotézisre egy másik típusú bizonyíték, hogy a mai szegény országokban
(pl. Banglades, Gambia), ma is kimutatható, hogy az éhezési periódusok utáni 9. hónapban
szignifikánsan lecsökken a gyermekszülés, ami arra utal, hogy ezekben az időszakokban jóval
kevesebb gyermek fogan. Erre a 2. világháborúval kapcsolatos éhezéseknél Európában is van
számos példa. Az elmélet szerint a kövérebb nőknek tovább megmarad a reprodukciós
kapacitása, így nagyobb valószínűséggel adják tovább az elhízással asszociáló genetikai
variációikat.
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Az ismert környezeti tényezők mellett manapság egyre több bizonyíték áll rendelkezésre,
hogy a mikrobiális bélflóra komolyan befolyásolja az anyagcserét és a testtömeget. Például
obezek bélflórájának összetétele különbözik a normál testtömegűekétől (1).

8.4. Obezitás öröklődése
Bár a napjainkban tapasztalható növekedés egyértelműen a megváltozott környezeti
tényezőkre vezethető vissza, az ikerkutatások alapján 40-70%-ban öröklődő a testzsír eloszlás
és a teljes testzsír mennyisége (2). Az öröklődés szerepét a következő konkordancia értékek is
mutatják:
• Egypetéjű ikrek: 0,7-0,9
• Kétpetéjű ikrek: 0,35-0,45
• Külön nevelt egypetéjű ikrek: 0,4-0,7
Egy dán felmérésben, amelyben 5000 egyént vizsgáltak, azt találták, hogy a BMI csak a
biológiai szülővel korrelált (3). Az obezitáshoz kapcsolható λs (0,7/0,2 ) = 3,5 körül van.
Egy vizsgálatban a szülők és a gyermekek neme és a várható elhízás között érdekes
összefüggést találtak. Elhízott anyáknak az átlagosnál tízszer valószínűbb, hogy elhízott
legyen a lánygyermekük, míg apák és fiúk között ez a valószínűség hatszoros. Apa-lánya és
anya-fia viszonylatban hasonló összefüggés viszont nem volt kimutatható. Az elhízott
édesanyák 8 éves lánygyermekeinek 41%-a szintén elhízással küszködött, míg normál
testsúlyú anyáknál ez az arány mindössze 4% volt. Fiúk esetében 18% és 3% volt a hasonló
aránypár. Ezt többféleképpen lehet magyarázni. A genetikai központú magyarázat alapján a
férfiakban és a nőkben különbözik a testtömegszabályozás mechanizmusa, így az elhízásra
hajlamos mechanizmussal rendelkező szülők ezt, az azonos nemű gyermeküknek tudják
átörökíteni. A másik magyarázat alapján a gyermekük életmódjukban, ételpreferenciájukban
inkább az azonos nemű szülőt utánozzák (4).
Az obezitás, vagy a várható testtömeg öröklődése rendkívül sokrétű, ami igen megnehezíti a
genomikai háttér felderítését. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a testtömegszabályozás
mellett számos olyan tényező van, ami erős genomikai befolyás alatt áll, azaz részben
öröklődő. Ilyenek:
• Anyagcsere a nyugalmi állapotban (Resting metabolic rate)
• Adaptív termogenezis
• Tápanyag felszívódása
• Testzsíreloszlás
• Éhség-kontroll
• Ételpreferencia
• Fizikai aktivitás
• Lelki tényezők pl., akaraterő, kitartás stb.
• Szenvedélybetegségekre való hajlam
Itt most nem térünk ki ezeknek a faktoroknak a részletes magyarázatára, de például sokszor
megfigyelhető, hogy a szülői befolyás alól kikerülő emberek, egy idő után kialakítják saját
ételpreferenciájukat, ami akár gyökeresen is különbözhet (mind negatív, mind pozitív
értelemben) attól, amit otthon tanultak. Ez arra utalhat, hogy valamilyen belső faktor (pl.
genetikai, vagy epigenetikai) hasonlóan erősen határozhatja meg az ételpreferenciát, mint a
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tanult hatások. Vagy, egész kicsi korban is, sokszor nagyon határozott ételpreferenciát tudnak
mutatni a gyermekek, ami szintén genetikai befolyásra utalhat.
Evolúciós okokkal magyarázható, hogy az emberek általában a magas energia- (magas zsír,
vagy cukor), vagy sótartalmú ételeket preferálják. Továbbá a gyermekek általában nem
szeretik a keserű mellékízű, amúgy egészséges zöldségeket. Kimutatható, hogy a gyermekek
érzékenyebbek a keserű ízre, ami evolúciósan azzal magyarázható, hogy, az általában keserű
ízű növényi toxinok, a kisebb testű gyermekekre károsabban hatnak, azaz az a gyermek
maradt inkább életben, aki nem ette meg a keserű ételeket.
Az is ismert, hogy egy szülő erőltetheti, hogy gyermeke sportoljon, végül úgy is azt fogja
csinálni „amit akar”, azaz a genetikai tényezők erősen befolyásolják a fizikai aktivitáshoz való
viszonyunkat is.
Ezek a példák mind azt bizonyítják, hogy az elhízásra való hajlamunkat az anyagcserénken
kívül számos genetikai befolyás alatt álló tényező befolyásolja.

8.5. A testtömeg szabályozás mechanizmusa
Annak ellenére, hogy úgy tűnik, a testtömeg szabályozás egy csomó emberben nem működik,
a testtömeg szabályozására nagyon markáns mechanizmus alakult ki. A változó energia
bevitel ellenére is legtöbbünkben éveken keresztül alig változik a testtömeg. Éhezési
periódusok/fogyókúrák után a testtömeg hamarosan visszatér az eredeti értékre, vagy annak
közelébe. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a testtömeget a szervezet egy beállított
szinten (angolul „set level) tartja, és ha valamilyen oknál fogva ettől eltér, az aktivizál egy
visszacsatolási (feedback) mechanizmust, amitől a testtömeg visszatér az eredeti szintjére.
A testtömeg szabályozás nagyon összetett és sokrétű folyamat, itt most csak a genomikai
háttér vizsgálatának eredményeinek megértéséhez szükséges szinten fogjuk ismertetni.
Az étel formájában bekerülő energia hő, vagy munka formájában távozik, vagy beépül. A
teljes energiafelhasználást 3 részre lehet osztani (52. ábra):
1. A szervezet normális működéséhez szükséges energia (alapanyagcsere)
2. Fizikai munka
3. Adaptív termogenezis azaz hő termelése (környezeti hőmérséklethez való alkalmazkodás,
de az ételbeviteltől is függ)
Ezek közül az 1. és a 3. erős genetikai befolyás alatt áll, és nagymértékben befolyásolják az
elhízásra való hajlamot. De, csak érdekességként megemlítve, a fizikai munka intenzitását,
egyéni mennyiségét is nagyban befolyásolják genetikai tényezők.
A testtömeg hosszú távú szabályozásában két fontos hormon vesz részt: leptin, melyet a
zsírsejtek termelik, és az inzulin. Mindkettő szintje emelkedik, ha nő a testtömeg, azaz a
zsírtömeg. A zsírsejtek méretének és mennyiségének arányában a keringésbe egyre több
leptin kerül. A két hormon termelődése és hatása számos helyen kapcsolódik. Erre példa a
T1DM-mel kapcsolatban említett vizsgálat, amelyben a β-sejt nélküli egerekbe adenovírus
segítségével leptin gént juttattak, ami normalizálta hiperglikémiájukat és ketózisukat.
Mind a két hormon a központi idegrendszerben hatva csökkenti az étvágyat és növeli az
energia felhasználást (5, 6).
A központi idegrendszerben az inzulin receptor foszforilálódása a TUB gén által kódolt
fehérjét is foszforilálja, ami szintén szerepet játszik a jelátvitelben. A Tub gén hiányos tubby
egér kórosan kövér, ami bizonyítja, hogy az inzulinnak fontos szerepe van a testtömeg
szabályozásában.
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52. ábra
A táplálék formájában a szervezetbe bekerülő energia sorsa
A testtömeg rövidtávú szabályozásában több hormont ismerünk, melynek szintjei
táplálkozásunktól függően gyorsan változnak. Ilyen hormon a ghrelin, a gyomor termeli, ha
üres, és növeli az étvágyat. A cholecystokinin, evés közben termelődik a bélrendszerben, és
teltségérzést okoz. A PYY(3-36), a neuropeptid Y családba tartozik, a vékony- és a vastagbél
endokrin sejtjei termelik, ha étel van a belekben. Étvágyat csökkent. Adagolása 12 órára
lecsökkenti az evést állatokban és az emberben is. Mindegyik hormon a hipotalamuszban, a
nucleus arcuatusban hat (kb.ív alakú mag).
A nucleus arcuatus két neuroncsoportot tartalmaz, amelyek a táplálkozást befolyásolják, s
amelyek a következő peptideket termelik:
Anabolikus, étvágyat, energia felvételt, beépülést serkentő, NPY/AgRP neuroncsoport. A
neuropeptid Y (NPY) stressz hatására is termelődik, az agouti related peptid (AgRP)
blokkolja a melanocortin receptort. Az AgRP-t az agouti egér (Ay/a) segítségével fedezték
fel. Ez az egér egy transzgenikus egérnek tekinthető, hiszen az agouti fehérjét termeli minden
sejtjében. Ez a fehérje normálisan az újszülött egerek szőrtüszőiben termelődik és világos
színű szőrt okoz. Az MC1 (melanokortikoid 1) receptoron (MC1R) keresztül hat. Később, az
egér növekedésével a gén kikapcsol (metilálódik), és az egér szőre besötétedik. Az agouti
fehérje a transzgenikus egérben felnőttkorban sem kapcsolódik ki, ráadásul minden sejtjében,
így az idegrendszerében is termelődik, s ott blokkolja az MC4 és MC3 receptorokat (MC4R,
MC3R). Az agouti egér ezért világos színű és kövér. A normálisan a hipotalamuszban
termelődő AgRP-t ezután fedezték fel. Hatása ugyanaz, mint az agoutinak.

198

Katabolikus, étvágyat csökkentő, energia leadást és lebontást serkentő, POMC neuronok. Itt
a pro-opiomelanocortin prekurzorból lehasítva melanokortin peptidek keletkeznek, pl. αMSH (α-melanocyte stimulating hormone). A melanokortinok hatásukat a melanokortikoid
receptorokon (MC3R és MC4R) fejtik ki. A receptorok hiánya, vagy mutációja elhízáshoz
vezet. Az agyi eredetű neurotrophic faktor (brain derived neurotrophic factor), a BDNF
szerepet játszik az MC4R utáni anyagcsereúton a testtömeg szabályozásban.
Fogyáskor az NPY/AgRP rendszer aktiválódik, hízáskor a POMC neuronok. A központi
idegrendszerben a testtömeg szabályozás vázlatát az 53. ábra mutatja. A periférián termelődő
hormonok közül a leptin, az inzulin és a PYY3-36 gátolják az NPY/AgRP rendszert, míg a
ghrelin aktiválja azt. Az NPY viszont az Y2 receptoron keresztül gátolja saját termelődését
Idekötődik a PYY3-36 is, gátolva az NPY termelődést.
Az adaptív termogenezisnek is fontos szerepe van a szervezetbe bekerülő energia
felhasználásában, így a testtömeg szabályozásban. Ebben, a szimpatikus idegrendszerben
termelődő adrenalin és noradrenalin (katekolaminok) valamint a barna zsírszövetek és a
vázizmok játszanak fontos szerepet. Itt a katekolaminok a β2-adrenerg receptoron keresztül
hatnak.

53. ábra
A testtömegszabályozás mechanizmusa. Magyarázatot ld. a szövegben.
A barna zsírsejt egyik legfontosabb molekulája az UCP1 (uncoupling protein-1), mely a
mitokondrium membránjában található, szétkapcsolja a légzési láncot, és energiaraktározás
helyett a hőtermelést segíti. Az UCP1 KO egér nem tud alkalmazkodni a hideghez.
Mint a nevéből is látszik, a barna zsírszövetet a zsír raktározására szolgáló fehér zsírszövet
rokonának tartották. Azonban az elmúlt évek kutatásai kiderítették, hogy a barna
zsírszövetnek a vázizommal közös a prekurzoruk, azaz ugyanabból a sejtből alakultak ki
differenciálódással.
Egy vizsgálatban azt állapították meg, hogy azoknál az embereknél, akik 10%-ot híztak az
elmúlt időben, a vázizmuk a hízás után sokkal rosszabb hatásfokkal dolgozott, mint előtte,
azaz ugyanannak a feladatnak az elvégzéséhez több energiát használt el. De ez fordítva is igaz
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volt, a testtömegükből fogyó emberek vázizma fogyás után, lényegesen gazdaságosabban
kezdett el dolgozni. Érdekes módon a testtömeg szabályozásban szereplő peptidek nemcsak
az olyan könnyen értelmezhető dolgokat befolyásolnak, mint az étvágy, vagy az energia
hasznosítása, hanem olyan elvontabb dolgokat is, mint az ételhez, vagy táplálkozáshoz való
viszonyunkat.

8.6. Monogénes obezitások
A monogénes obezitások genetikai hátterének felderítése jelentősen gyarapította ismereteinket
a testtömegszabályozás mechanizmusáról. Az élőlények evolúciósan érthető szempontból úgy
alakultak ki, hogy a táplálkozás és az energiaraktározás az alapértelmezett („default”)
beállítás, és a szabályozás egyik szerepe, hogy ezt kordában tartsa. Ennek a folyamatnak
rengeteg szereplője van, és hibás működése gyakran vezet elhízáshoz. Ezt mutatja, hogy
egérben kb. 250 olyan gént ismerünk, melynek hibája, alul, vagy túlműködése obezitáshoz
vezet. Emberben 50 szindrómának része az obezitás. Ez az egyensúly eltolódás az obezitás
irányában érthető, hiszen az ellenkező hatások sokszor letálisak.
Az obezitásban szerepet játszó gének közül relatív sok az imprintált gén. Erre magyarázatul
szolgálhat az imprintált géneknél emlegetett szülői konfliktus hipotézis. Ez azt állítja, hogy
az anyai gének az irányban működnek, hogy az anyai szervezet fittségét megőrizze, túlélését
elősegítse, általában a magzat rovására, míg az apai gének abban, hogy a magzat minél
erősebb, nagyobb legyen (7). Ebből következően az anyai, imprintált allélok gátolják, az
apaiak elősegítik a magzati növekedést. Azaz az imprintált gének általában az anyagcserére
hatnak, és postnatalisan is befolyásolják azt, így hatva a testtömegszabályozásra is. Jelenleg
156 imprintált gént ismernek (56% anyai, 44% apai). Az imprintáltság zavara betegséget
okozhat. Erre példa az Albright hereditary osteodystrophy (AHO), vagy a Prader–Willi
szindróma. Mindkettőben imprintáltság zavara a betegség oka, és a szindrómák egyik
jellemzője az obezitás. A gének polimorfizmusai szerepet játszhatnak a multifaktoriális
obezitásban is.
A fiatal korban induló, súlyos obezitások 7%-a monogénes, populációs szinten azonban csak
0,01% a gyakoriságuk. Jelenleg 11 olyan gént ismerünk, melynek mutációja monogénes
obezitást okoz.
Néhány, inkább a patogenezis, mint populációs szinten jelentős gén:
Nagyon ritka a leptin (7q31.3; LEP gén) mutációja, amelyik a kongeniális leptin hiány
okozza. Ritka, mindössze 5 családban detektálták a világon. Korábban már ismerték, és
állatkísérletekben gyakran használták az ob/ob egeret, ahol a leptin genetikai hiánya okozza
az obezitást (8). Emberben jellemzője a korai obezitás, nagy ételbevitel, hiperinzulinémia, T
sejt szám és funkció zavara, hypogonadotropic hypogonadismus. Az egyik, emberben
előforduló mutáció a ∆G133, ami rövid leptint eredményez, nem hajtogatódik jól, és nem
expresszálódik. Egy másik, egy missense mutáció: Arg105Trp (egyik hordozójának a BMI-je:
55,8!). Az öröklődés menete autoszomális kodomináns, azaz a heterozigóták is kövérebbek.
Pl., egy leírt hordozóban 23%-kal magasabb volt a testzsír mennyisége az átlagosnál.
A leptin felfedezéséért Douglas Coleman és Jeffery Friedman 2010-ben megkapták az Albert
Lasker Basic Medical Research Award-ot. Érdekesség, hogy a gént pozícionális klónozással
az ob/ob egér segítségével 8 éves munkával fedezték fel. A felfedezés nagy izgalmakat váltott
ki, mert azt gondolták, hogy a testtömeg szabályozás központi molekulájának felfedezése
elvezet az obezitás gyógyításához. Azonban kiderült, hogy az étvágy és testtömeg csökkentő
hatású leptin szintje, obezekben nem alacsony, hanem magas, és az inzulin-rezisztenciához
hasonló leptin-rezisztencia alakul ki bennük. A világsajtót bejárta annak a kongenitális leptin
hiányos gyermeknek a fényképe, aki 3 éves korában 42 kg volt, majd leptin adagolással
sikerült meggyógyítani. A fiú testtömege 7 éves korában az egészségesnek számító 32 kg lett.
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Azonban, a leptin adagolás hatására a gyermek szervezete elkezdett ellenanyagot termelni a
leptin ellen, úgyhogy egyre jobban emelni kellett a bevitt leptin mennyiségét (5, 9, 10).
Szintén nagyon ritka a leptin receptor (LEPR; 1p31) mutáció. Eddig mindössze egy
mutációt találtak (IVS16, G-A, +1, egy splice junction mutáció), amely három egymással
rokon családban okoz autoszomális recesszív öröklődésű betegséget. Ez a leptin hiánynál
diverzebb fenotípust okoz, pl.: csökkent növekedési hormon termelés, központi
hypothyroidismus, agresszió az élelemért stb., ami azt mutathatja, hogy ez a receptor a leptin
mellett más anyagcserefolyamatokban is részt vehet. A leptin receptor hiánya okozza az obez
fenotípust a db/db egérben, amelyet már korábban is használtak obezitás és diabetes
modellállatként.
A POMC (2p23.3) gén olyan polipeptidet kódol, amelyet szövetspecifikusan számos enzim
hasít, illetve több poszt-transzlációs módosuláson megy át, és számos fontos hormon
keletkezik belőle. Ilyen pl.: ACTH, lipotropin, α-MSH,α-MSH, endorphin. Egyes mutációi
(7013G-T, 7133C DEL, 3804C-A) homozigóta és compound (kevert, vagy komplex)
heterozigóta formában a következő tüneteket okozzák: obezitás, vörös haj, ACTH hiány,
hiperfágia. Az ARG236GLY domináns negatív mutáció a β-MSH és a β-endorphin közötti
hasítóhelyet teszi tönkre. Az így keletkezett peptid kötődik az MC4R-hez, de kevésbé
aktiválja azt.
Domináns negatív mutációról beszélünk, amikor a mutáció heterozigóta formában is
>50% funkcióromlással jár. Ez úgy történhet például, hogy a mutáció hatására torz fehérje
keletkezik, és ha a fehérje több alegységből áll, ez beépülve a komplexbe, tönkreteszi a
normális homológ fehérje működését/hatását is.
A Prohormone Convertase1 (PCKS1; 5q15-q21) a POMC-ot hasítja, ami után a
carboxypeptidase E enzim hasítása következik. Ismert mutációi: GLY483ARG, IVS5DS, AC, +4. Kevert heterozigóták tünete: obez, abnormális glükóz homeosztázis, alacsony plazma
inzulin, magas proinzulin, magas POMC, hypocortisolemia stb. Érdekes módon hiánya
egérben nem okoz tüneteket. Viszont hasonló tünetekkel jár egérben a carboxypeptidase E
KO, melyet fat/fat egérnek hívnak.
Az előzőekkel ellentétben populációs szinten is komoly jelentősége van a MC4R
mutációinak. A gén a 18q22 lókuszon található, és mutációja a leggyakoribb oka a morbid
obezitásnak (BMI>40). Az extrém kövér betegeknek 6%-a hordoz MC4R mutációt.
Kodomináns öröklődésű, és bizonyos etnikumokban a penetrancia 100% a heterozigótákban
is. Más populációkban a heterozigótaság csak megnöveli a kockázatot, hogy obezitás
alakuljon ki. Ezek azt mutatják, hogy a mutáció manifesztálódásához heterozigóta formában
más genetikai és környezeti tényezők is szükségesek. Mutációit, monozigóta, vagy kevert
heterozigóta formában korai manifesztáció és morbid obezitás jellemzi. Eddig több mint, 130féle mutációt találtak a génben. Jellemzője a nagy zsírtömeg, de a soványtömeg is nagy,
magas az éhgyomri inzulin, hiperfágia, ami viszont nem olyan súlyos, mint leptinhiányban.
Általában felnőttkorban enyhülnek a tünetek. A gén hiánya azt okozza, hogy az α-MSH nem
váltja ki a telítettség-érzés hatást, ezért az MC4R mutáns gyermekek nagyobb mennyiségű
ételt fogyasztanak. Ezen kívül, az energia felhasználás is az obezitás irányában változik meg.
A beteg heterozigótákban ún. haploelégtelenséget (angolul haploinsufficiency) figyelhetünk
meg, azaz a receptor mennyisége nem elégséges a normális működéshez.
Az MC4R jelátvitel a paraventrikuláris magban (nucleus paraventricularis, PVN) történik. A
SIM1 (single-minded homologue 1) gén szükséges a paraventrikuláris mag megfelelő
kifejlődéséhez. A SIM1 gén hiánya korai obezitáshoz vezet. Szintén az MC4R útvonalhoz
tartozik a BDNF gén, melynek mutációja szintén obezitást okoz.
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8.7. Obezitás állatmodellek
Az obezitás állatmodellek már a kezdetek óta nagy segítséget jelentettek az obezitásban
szereplő gének és anyagcsereútvonalak azonosításában. Mint azt az előzőekben is bemutattuk,
az ob/ob egér vezetett el a leptin, a db/db egér az leptin receptor felfedezéséhez. A
legismertebb monogénes obez egértörzsekről az 13. táblázatban láthatunk információkat. Mint
látható a legtöbb öröklődési mód recesszív, csak az agouti yellow (Ay) domináns öröklődésű.
Itt, szemben a többi állattal, ahol a gén funkcióvesztéses mutációja okozza a tüneteket,
funkciónyerés van (gain of function), hiszen a mutáns állatban minden sejtben, folyamatosan
expresszálódik a fehérje, ami normálisan csak újszülött korban működik a szőrtüszőkben.

13. táblázat
Néhány monogénes obez állatmodell neve, az érintett gén, az öröklődés típusa, emberben a
homológ gén lokalizációja, a gén és a fehérje neve.
Az obezitás mai gyakoriságának növekedésében valószínűleg az epigenetikai hatásoknak is
nagy szerepe van. Ennek egy lehetséges mechanizmusát demonstrálták egy agouti
egértörzsön. Egy nem-metilált szabályozó régiót ültettek be az agouti gén elé, ami által az
folyamatosan, és minden sejtben expresszálódott, és az egerek kövérek és sárgás színűek
lettek. Egy vizsgálatban azt találták, hogy a megszülető egerek szőrszíne és testmérete
felnőttkorban attól függött, hogy az anya terhessége alatt mennyi metil donort (B12 vitamin,
fólsav stb.) fogyasztott. Minél többet ettek, annál soványabbak és barnábbak lettek az
utódjaik. Ez is jó példa arra, hogy a magzatot ért hatások, epigenetikai változásokat
okozhatnak, amelyek egész életre kihathatnak (11).
Emberben a heterogén és kontrollálhatatlan környezeti tényezők miatt nagyon nehéz az
obezitás genomikai hátterét vizsgálni. Ezzel szemben az egerek használatának számos előnye
van. Ilyenek:
• Környezeti és genetikai háttért kontrollálni lehet.
• Beltenyésztett törzsek széles választéka áll rendelkezésre meghatározott fenotípussal,
pl. obez egerek állnak rendelkezésre különböző genetikai háttérrel.
• Különböző tényezőket külön lehet tanulmányozni.
o Pl. energia-leadás, hiperfágia, gén-környezet kölcsönhatás.
• Egyes törzsek közötti kis kövérségi különbségeket magas zsírtartalmú ételekkel fel
lehet erősíteni, így gyenge hatású variánsokat is detektálni lehet.
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8.8. Obezitás állatkísérletek
Az egyik bemutatott in vitro és állatkísérletes példában, amelyet 2011-ben publikáltak, a
mikro RNS-ek (miRNS-ek) szerepét vizsgálták obezitásban, és a zsírsejtek (adipociták)
differenciálódásában (12). Számos bizonyíték van rá, hogy a miRNS-ek befolyásolják az
őssejtek differenciálódását, és szabályozzák az anyagcserét. A multipotens mezenchimális
őssejt (MSC) többek között zsírsejtté is képes differenciálódni. A zsírszövetekben is vannak
MSC-k, amelyek igény esetén zsírsejtekké differenciálódnak. In vitro az MSC osztódásra
képes preadipocitává alakul először, amelyet ha pl. inzulinnal kezelnek, nem osztódik tovább
hanem érett adipocitává differenciálódik. Molekuláris szinten ezeket a folyamatokat olyan
transzkripciós faktorok szabályozzák, mint pl. CCAAT/enhancer binding protein a (C/EBP-a)
és a peroxisome proliferator activated receptor γ (PPARγ), amely a retinoic X receptorral
(RXR) együtt egy heterodimer része.
A vizsgálatban először in vitro differenciáltattak MSC-ket, és 5 időpontban RNS-t izoláltak és
kvantifikáltak a sejtekből, azaz a differenciálatlan → differenciált folyamatban történő
génexpresszió változásokat követték nyomon. Ezután, RT-PCR-rel megállapították, hogy
milyen miRNS-eket expresszálnak a sejtek, az összes addig ismert 583-féle miRNS-ből, majd
azokat a miRNS-eket, amelyeket a differenciálódás során egyik sejt sem expresszált kizárták a
további mérésekből. Összesen 287 miRNS-t vizsgáltak tovább, és azt tanulmányozták, hogy a
differenciálódás során melyiknek az expressziója nőtt meg legalább kétszeresére, és
melyiknek csökkent kevesebb, mint felére. Ez alapján 56 miRNS expressziója emelkedett, és
10-é csökkent. A miRNS-ek expressziós változásának dinamikájára az MSC → adipocita
differenciálódás során példákat láthatunk az 54. ábrán.
Ezután tértek át in vivo rendszerek tanulmányozására. A vizsgálatokhoz három-féle egeret
használtak. Az egyik a leptin hiányos ob/ob egér, a másik a diéta intukálta obez (DIO) egér,
a harmadik egy olyan egértörzs volt, amelyben a PPARγ domináns negatív (P465L DN)
változata volt. Az obezitás mértékére az epididimális „fat pad” –et használták. A „fat pad”nek (zsírpad) elnevezett méréseknél, amelyeket obezitással kapcsolatos állatkísérletekben
gyakran használnak QT-ként, az egerekben található zsírraktár szövetek tömegét mérik le
azután, hogy a leölt állatokból kivágják. Ennek tömege sokkal jobban jellemzi az obezitás
mértékét, mint pl. egy sima tömeg- és méretmérés. Itt az egerek mellékheréjénél található
zsírszövetet vágták le és mérték meg a tömegét. Az epididimális „fat pad” tömeg ob/ob
egérben 15x, a DIO egérnél 4x akkora volt, mint a kontroll állatokban. Ezután, ebben a
zsírszövetben vizsgálták az eltérően expresszálódó miRNS-eket. Az ob/ob és a kontroll
állatokban 20 miRNS expressziója különbözött, ebből az ob/ob egerekben 3 erősebben, 17
gyengébben, mint a kontrollokban. Érdekes módon általában azok a gének, amelyek
„upregulálódtak” (azaz emelkedett az expressziójuk) a differenciálódás során, gyengébben
expresszálódtak az ob/ob egérben. Ezután összehasonlították ugyanezeket a DIO és a PPARγ
DN egérben, illetve a hozzájuk tartozó kontrollokban.
Röviden, azt kapták eredményül, hogy az egyes csoportokból származó zsírszövetek 4-21
miRNS szintjeiben különböztek a többitől statisztikailag szignifikánsan. Négy miRNS
expressziója kizárólag a PPARγ expressziótól függött. A miR-199, miR-455 és miR-1192
expressziója emelkedett a domináns negatív PPARγ egérben, függetlenül annak
táplálkozásától, míg a miR-592 szintje alacsonyabb volt a mutáns egérben. A táplálék
minősége (normál vs. magas zsírtartalmú) minden egértörzsben befolyásolta a miRNS
expresszió-mintázatot.
Összességében, ez a vizsgálat rámutat arra, hogy az aktuális fenotípus milyen összetett,
bonyolult, és sokszereplős kölcsönhatásokból alakul ki. Ebben a kísérletben a miRNS
mintázatot befolyásolta egyes gének (leptin, PPARγ) állapota, illetve a táplálkozás. Bár az
egyes emberekben általában nincsenek ilyen erős hatású génmutációk, a gyenge hatású
mutációk és a táplálkozás, életmód hatásai hasonlóan komoly befolyást gyakorolhatnak.
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Mivel az egyes miRNS-ek rengeteg gén expresszióját befolyásolják, ennek komoly
következményei vannak több fehérje szintjére, működésére, kölcsönhatásaira, a zsírsejt,
illetve a zsírszövet fenotípusára, működésére, és a még nagyobb rendszer felé menve, a
zsírszövet hatására az egész szervezet működésére. Így pl., akár a zsírszövet által befolyásolt
kórfolyamatokra (pl. inzulin-rezisztencia, atherosclerosis), vagy a zsírszövet válaszára a
diétára, testmozgásra. Ez a példa egyrészt egy kis betekintést ad a szervezetet irányító
bonyolult rendszerbiológiai folyamatokra, másrészt arra, hogy ezekben a folyamatokban a
miRNS-eknek is komoly szerepük van (12).

54. ábra
Példák miRNS szintjeinek változására az adipociták differenciálódása során mezenchimális
őssejtekből. A kétféle árnyalatú görbe (ip5 és ip8) két független sejt passzázst mutat.
X tengelyen a miRNS-ek neve felett a referencia a mezenchimális őssejt, majd a
differenciáltatás megkezdése után eltelt napok száma (d0-d10) (12).

A következőkben ismertetett QTL vizsgálatban NZO (New Zealand obese) egeret használtak,
melyet több egér irányított keresztezésével tenyésztettek ki. A törzs jellemző fenotípusa a 12
hónapos korig kialakuló obezitás + T2DM. A másik egértörzs az apró SM egér (small),
melyet 7 törzsből tenyésztettek ki úgy, hogy mindig a kisméretű egereket keresztezték. A két
állattörzset a következő módon keresztezték: (NZO x SM)F1 x (NZO x SM)F1 = F2, és az F2
generációt zsírban gazdag diétával (Old Guilford Diet 911; zsírtartalom: 10,4%) etették. Az
F2 generációban 135 egérből kiválasztottak egy sovány csoportot (46 egér) és egy kövér
csoportot (47), azaz a testtömeg eloszlásuk alapján az alsó és a felső harmadot. QT-ként az
előzőekben említett „fat pad” mérést alkalmazták, annyi különbséggel, hogy itt 16 hetes
állatokból leölésük után 4 helyről vágtak ki zsírszöveteket, lemérték, majd kövérségi
(adiposity) indexet számoltak a következő paraméterekből: 4 helyen a zsírszövet tömege/
testtömeg. A kövérségi index eloszlását a különböző populációkban az 55. ábra mutatja.
Mikroszatellita analízist végeztek 93 olyan markerrel, amelyek különböztek a két szülői
törzsben. Azt vizsgálták LOD score analízissel, hogy melyik marker asszociál a QT-ként
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alkalmazott kövérségi indexszel. Összesen 6 kromoszómán kaptak, 10 igen magas LOD score
csúcsot (LOD score: 4-9 között).
A magas LOD score csúcsot mutató genomterületek közül, a 6-os kromoszómán
kiválasztottak az Obq13 lókusz közelében egy ismert működésű jelölt gént, a Neuropeptide
Y-t. A gén terméke szabályozza az élelmiszer bevitelt és befolyásolja az energia
metabolizmust. A gént megszekvenálva a két szülői törzsben, a fehérje-kódoló részben nem
találtak különbséget. Az NZO egér NPY génjének 3’ UTR (nem átíródó) régiójában viszont
egy, egy-nukleotidos (T) deléciót detektáltak. Ez a T nukleotid, összehasonlítva 7 rokon
állatfajt (pl. hörcsög, patkány) minden állatban megtalálható, azaz konzerváltnak tekinthető.
Hiánya befolyásolhatja az mRNS turnover-t és a transzlációt. Ezek alapján feltételezni
lehetett, hogy az NZO egérben ez a mutáció hozzájárult a kövér fenotípushoz.
Összefoglalva, ebben a QTL analízisben két egymástól jelentősen különböző fenotípusú
(obez, sovány) egértörzs keresztezésével, teljes genomszűréssel, majd pozícionális
klónozással azonosítottak egy gént, illetve az obezitás kialakulására feltehetőleg hajlamosító
mutációt. Hangsúlyozni kell, hogy az NZO egér a poligénes obezitásra modell, azaz, az itt
azonosított mutáció önmagában nem elég erős hatású, hogy az NZO állat fenotípusát
önmagában kialakítsa, hanem a többi génnel kölcsönhatásban teszi ezt. Ebben a vizsgálatban
az NZO egérben 10 olyan genomrégiót azonosítottak, amelyek nagy valószínűséggel részt
vesznek ebben a hajlamosító kölcsönhatásban, de a végső fenotípus kialakításához
feltehetőleg más, gyengébb hatású genetikai faktorok, plusz az állat táplálkozása is
hozzájárult (13).

8.9. Genetikai, genomikai eredmények
Az obezitás genetikai hátterének vizsgálatakor általában a bőség zavarával küzdünk, hiszen
rengeteg gén befolyásolja a testtömeget. Erre példa, egy 2006-ban megjelent: „The human
obesity gene map: the 2005 update.” cikk, amelyben a publikált genomikai vizsgálatok 2005ös állását mutatták be (14). Ebből néhány adat: 50 olyan mendeli szindrómát ismertek,
amelynek része az obezitás, és beazonosították a lókuszát az emberi genomban; Egérben 244
olyan gént ismertek, amelynek mutációja, alul-, vagy túlexpressziója befolyásolja a
testtömeget, vagy elhízást okoz egérben. 408 obezitáshoz kapcsolt QTL-t azonosítottak
állatmodellek segítségével. Emberben 253 ilyen OTL-t azonosítottak 61 genomszűrés
segítségével. Asszociációs vizsgálatokkal 426 pozitív eredmény született 127 jelölt génben,
ebből 22-t erősítettek meg legalább 5 független vizsgálatban.
Ez az összefoglaló a genomikai eredményeket forradalmasító GWAS elterjedése előtt
született, így el lehet képzelni, hogy milyen óriási mennyiségű genetikai és genomikai
eredmény áll jelenleg rendelkezésre. Jellemző, hogy az 1996-tól évente megjelenő „The
human obesity gene map: the (year) update” sorozatban 2006 után nem adtak ki újabbat.
Ebből következik, hogy, hasonlóan a többi poligénes betegséghez, az eredmények
bemutatásánál a teljességre itt sem törekedhetünk, hanem csak a legmarkánsabb,
legérdekesebb, legjelentősebb eredményeket ismertetjük.
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55. ábra
A kövérségi index (X tengely) eloszlása az obez modell NZO, illetve a „sovány” modell SM
egerekben, valamint a keresztezésükkel létrehozott F1, majd a továbbkeresztezéssel
létrehozott F2 generációban ((NZO x SM)F1 x (NZO X SM)F1 = F2) (13).
8.9.1. Jelölt gén asszociációs vizsgálatok
A genetikai vizsgálatokban a legáltalánosabban használt QT a BMI. Azonban, mivel a BMI
oka genetikailag nagyon heterogén lehet, számos más QT-t, vagy endofenotípust is
használnak. Ilyenek pl. a leptin-szint, testzsír százalék, teljes zsírtömeg, csípő-derék arány,
lipolízis, egy adott időszak alatt kezelés nélkül mekkorát változik a vizsgált személy tömege,
nyugalmi anyagcsere, respiratorikus kvóciens, adiponektin szint, 24 órás energia felhasználás
stb. Vannak olyan vizsgálatok, ahol speciális szkennereket alkalmaznak. Ilyen pl. a DXA
Hologic 2000 vagy 4500, amelyek olyan adatokat mérnek meg és számolnak ki, mint: BMI,
zsírtömeg, soványtömeg (zsír és csontnélküli tömeg), zsírtömeg/testtömeg.
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A leggyakrabban igazolt SNP-k közül a leptin receptorban (LEPR) az Arg109 és Arg223
génváltozatok magasabb leptinszinttel jártak, magas BMI-vel, zsírtömeggel asszociáltak,
valamint befolyásolták a zsíreloszlást.
A már előzőekben, az állatkísérletek kapcsán is említett PPARγ transzkriciós faktor,
magreceptor, a zsírsejtek differenciálódásában és a glükóz anyagcserében játszik szerepet.
Funkcióvesztést okozó mutációja obezitást, T2DM-t, inzulinrezisztenciát és magas
vérnyomást okoz. Például a PRO115GLN mutáció súlyos obezitással jár. Polimorfizmusai
több tanulmányban asszociáltak BMI-vel. A már a T2DM kapcsán is említett Pro12Ala
polimorfizmus szerepét egy metaanalízisben is megerősítették. Az egyik nagy vizsgálatban az
SNP BMI>27 páciensekben asszociált obezitással (p = 0.0006, 19.136 összes résztvevő). Az
eredmények alapján, ha a 12. pozícióban alanin található prolin helyett homozigóta formában,
az véd az obezitás ellen (14).
A β2 adrenerg receptor (ADRB2; 5q32-q34) a katekolaminok receptora, melyek fontos
szereplők az energia leadásban. Az ADRB2 a zsírsejtekben a fő lipolítikus receptor.
Polimorfizmusai asszociáltak BMI-vel, leptinszinttel, lipolízissel és testzsír százalékkal. A
GLN27GLU polimorfizmus, Gln27 allélja egy vizsgálatban 52%-ban fordult elő obezekben
és 70%-ban nem-obezekben, azaz a glutamin védelmet jelent obeztitás ellen. Az obezek
között a Glu27 homozigóták átlagosan 20 kg-mal nehezebbek, 50%-kal nagyobbak a
zsírsejtjeik. Érdekes módon ugyanez a polimorfizmus asztmásokban magas IgE szinttel
asszociál és befolyásolja bizonyos anti-asztmatikus gyógyszerek hatását (ld. az 5. és a 13.
fejezeteket).
Az előzővel rokon β3 adrenerg receptor (ADRB3; 8p12-11.2) a zsírsejtekben
expresszálódik, és a termogenezis és a lipolízis szabályozásában vesz részt. A legtöbbet
publikált polimorfizmusa a W64R (triptofán 64 arginin) frekvenciája európai populációkban
8-10%. A nagyon (morbid) kövérek közül a WR heterozigóták 25 éves nyomonkövetés során
jobban híztak, mint a WW homozigóták (64 kg vs. 51 kg). Mások a mozgásszegény
életmódúaknál találtak emelkedett kockázatot a hordozóknál (OR=3, p=0,05).
Az obezitás gyulladással való szoros kapcsolatát mutatja, a proinflamatórikus citokin TNFα
(TNFA; 6p21.3) SNP-jével való, többször megerősített kapcsolat. A zsírsejtek által is termelt
citokin inzulinreziszenciát okoz, obezitásban megemelkedik a szintje a zsírsejtekben. A
legtöbbet tanulmányozott polimorfizmusa a promóter régióban található TNFA -308G→A,
amely in vitro emelkedett expressziót mutat. Az AA homozigótaság BMI-vel, és magasabb
derék-csípő aránnyal asszociál. Az SNP magyar populációban is asszociált BMI-vel. Mint
majd a 14. fejezetben látjuk, rendszerbiológiai szempontból, a fehérje-fehérje kölcsönhatások
hálózatában a TNFα egy hub fehérje, azaz rengeteg kölcsönhatással rendelkezik, és mivel
polimorfizmusai számos betegséggel mutatnak asszociációt, a betegséghálózatok közös
csomópontjának tekinthető. Az obezitás és az asztma kapcsolatát mutatja, hogy a 308 G/A
polimorfizmus asztmában is az egyik legtöbbször megerősített hajlamosító variáció.
Az uncoupling protein 2 (UCP2, 11q13), szétkapcsolja a mitokondriumban a hőtermelést az
egyéb energiafogyasztó folyamatoktól. A gén -866G/A promóter polimorfizmusa nagyon
gyakori. A G allél gyakorisága 60%, az A allélé 40%. A valamivel ritkább A allél emelkedett
expressziót mutat in vitro, és csökkent kockázattal asszociál obezitásban. Becslések szerint az
obezitások 15%-ában szerepet játszik a gyakoribb (G) allél. A gén különböző
polimorfizmusairól több etnikumban is kimutatták, hogy befolyásolják az obezitás kockázatát.
A génben található két kapcsolt polimorfizmus (az exon 4-ben egy alanin/valin szubsztitúció,
és a gén 3’ nem átíródó régiójában (3’ UTR) egy 45-bp inzerció/deléció polimorfizmus) pima
indiánokban az alvás közbeni anyagcsere sebességgel volt kapcsolatban (15).
Az előzővel egy géncsaládba tartozó uncoupling protein 3 (UCP3, 11q13) főleg a
vázizomban és a szívben expresszálódik. A V102I (valin/izoleucin) polimorfizmus a 3-as
exonban és egy terminális polimorfizmus a splice donor junction-ban a 6-os exonban,
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asszociált morbid obezitással és T2DM-mel. A 6-os exonban polimorfizmust hordozókban
50%-kal csökkent az alap zsírlebontás. Afrikai-amerikaiakban gyakoribb az obezekben
(30%), mint a soványokban (15%). Fehérekben ez az SNP nem található meg, ami felveti
annak a lehetőségét, hogy az európaiaknál obezitásra hajlamosabb afrikaiakban ez lehet az
egyik, populáció-specifikus takarékos gén. Az UCP3 genomszerveződését és
polimorfizmusainak elhelyezkedését az 56. ábra mutatja.
A β-adrenerg receptorok a G proteinen keresztül közvetítik a zsírsejtekben a lipolítikus (zsírlebontó) jelet. Obezitás gyakran asszociál G protein rossz működésével. A G protein egyik
alegységét alkotja a guanine nucleotide-binding protein subunit beta-3, melyet a GNB3 gén
kódol. A gén 825 C/T polimorfizmusának, amelyik a 10. exonban található T allélja LD-ben
van egy splice variációval, amelyben a 9. exonból 41 aminosav hiányzik, de aminosav kódot
nem változtat. Ez az allél-asszociáció (vagy haplotípus) receptor stimulálásakor felerősödött
G protein aktiválhatóságot okoz. A TT homozigótaság bizonyos etnikumokban asszociál
BMI-vel és hízásra való hajlammal.
Szintén a katekolaminok jelátviteli útvonalának jelentőségét mutatja a CRTC3 (cAMP
response element binding (CREB) coactivator) gén, melynek terméke a β-adrenerg receptorok
jelátviteli útvonalát gátolja zsírsejtekben, amivel egerekben obezitásra hajlamosított. Két
egymástól független mexikói-amerikai populációban is találtak olyan génvariánst (S72N,
szerin/aszparagin), amely obezitásra hajlamosított. Érdekes módon, a G allél, amely az
elhízással asszociáló 72N-nek felel meg, mexikói-amerikaiakban a ritkább, míg nem-hispán
(azaz európai származású) fehérekben a gyakoribb allél, és ez utóbbi etnikumban nem is
asszociált obezitással. Azonban jellemző, hogy ezek a variációk milyen mértékben
befolyásolják a BMI-t, hogy az asszociáló 779 egyént tartalmazó populációban a GG
homozigótákban csak 0,8-del volt magasabb az átlag BMI, mint a nem-hordozókban, és a
csípő kerület is csak 2,8 cm-rel volt átlagosan nagyobb.
Mivel a testtömegünket számos genetikailag befolyásolt egyéb tulajdonságunk is befolyásolja,
(ld. fent) ezeket is vizsgálják. Az egyik érdekes ilyen eredmény, amelyet annak idején a
„felfedezték a lustaság génjét”, amúgy nyilvánvalóan helytelen szöveggel hirdettek, az
MC4R C2745T polimorfizmusa, ahol a TT homozigótákban kimutatták, hogy hajlamosabbak
a fizikai inaktivitásra, azaz a lustaságra, és ezért kövérebbek.
Hasonlóan több génről kimutatták, hogy befolyásolják azt, hogy szervezetünk hogyan reagál a
fizikai munkára, sportolásra. Az egyik ilyen gén az előzőekben már említett ADRB2.
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56. ábra
Az UCP3 genomszerveződése és polimorfizmusainak elhelyezkedése. Az obezitás
szempontjából fontosak a V102I (3-as exon) és a 6-os exonban található splice-donor stop
(Ggt→Gat, ahol a nagybetűvel jelölt G az exonhoz tartozik, gt az intronhoz. A gt szekvencia
az intron elején a splice donor szekvencia. Létfontosságú ahhoz, hogy az mRNS-ből az intron
kivágódjon. Mutációja esetén torz, működésképtelen fehérje keletkezik.
8.9.2. Teljes genomszűrés és pozícionális klónozás obezitásban
Obezitásban számos teljes genomszűrést végeztek, itt most két, pozícionális klónozásig vitt
vizsgálat eredményét ismertetjük.
Egy finn genomszűrés az Xq24 genomrégióban LOD score csúcsot talált, és ott pozícionális
klónozással azonosították az SLC6A14 gént és variációit, amelyek obezitással mutattak
asszociációt (29). A legerősebb asszociációt egy 3’ UTR-ben talált SNP-vel és a hozzá tartozó
haplotípussal találták. Ugyanez az SNP és gén egy francia vizsgálatban is asszociációt
mutatott obezitással, és befolyásolta az éhség-, és telítettségérzet pontszámokat. Az SLC6A14
(solute carrier family 6 member 14) egy nátrium- és klorid-függő csatorna, amely nagy
affinitást mutat a triptofánhoz. Az agyban a triptofán hidroxiláz alakítja át a triptofánt
szerotoninná (5-hydroxytryptamine (5-HT)). A szerotonin egyik ismert hatása, hogy a
hipotalamuszra hatva befolyásolja a teltségérzetet. A feltételezések szerint a triptofán az
agyba az SLC6A14-n keresztül (is) jut be, így a csatorna csökkent működése, csökkent
szerotonin szintet és obezitást okozhat. Mivel az SLC6A14 gén az X kromoszómán található,
a polimorfizmusok hatása sokkal erősebb a férfiakban, ami részben magyarázhatja a
korábbiakban ismertetett megfigyelést, hogy az obez apáknak inkább obez fiúk lesz, és kisebb
valószínűséggel lesz obez lányuk.
A szerotonin szerepét az obezitásban számos más megfigyelés is alátámasztja. Mivel az agy
szerotonin szintje befolyásolja a kedélyállapotot is, ismert, hogy depressziósok szívesen
esznek csokoládét, amely megnöveli az agyba bejutó triptofán mennyiségét és így emeli az
agy szerotonin szintet, és javítja a kedélyállapotot, de melléktermékként elhízáshoz is
vezethet.
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Több genomszűrés talált kapcsoltságot a 10p11-12 genomrégió és az obezitás között (pl.
francia, német, illetve amerikai fehér és fekete). A legmagasabb LOD score csúcsot a
D10S197 mikroszatellita markernél kapták, amely a GAD2 gén 7-es intronjában található. A
gén terméke a glutaminsav dekarboxiláz 65, (GAD65) a pankreász β-sejtjeiben és az agyban
is termelődik. A 6. fejezetben már említettük, hogy a gén terméke a GAD65 az egyik gyakori
autoantigén T1DM-ben. Az enzim a GABA (gamma amino vajsav (γ-amino butyric acid))
kialakítását katalizálja, ami a hipotalamuszban az NPY-nal együtt fordul elő, és a leptin
útvonalban működnek együtt. A GAD65 az NPY-nal együtt stimulálja az evést. Ha GAD2
antisense-t juttatunk állatkísérletben a hipotalamuszba, azaz a fehérje szintetizálódását
csökkentjük, csökken az állatok által elfogyasztott táplálék mennyisége. (Az antisense terápia
mechanizmusáról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/Antisense_therapy weboldalon
olvashatunk.) Gén asszociációs vizsgálatban, a génben 15 SNP-t vizsgáltak és egy, a gén
promóterében található polimorfizmussal (-243 A/G) találták a legerősebb összefüggést
morbid obezekben. A polimorfizmus befolyásolta a gén expresszióját, a hordozók evéshez
való viszonyát (az evéssel kapcsolatos ún. disinhibition faktort, ld.
http://en.wikipedia.org/wiki/Disinhibition), az éhséghez való viszonyt, és az éhgyomri inzulin
szintet. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a GAD2 terméke több támadásponton, fontos
szerepet játszik a testtömeg szabályozásában (30).
8.9.3. GWAS eredmények obezitásban
Az első obezitás GWAS-t 2006-ban publikálták, és az INSIG2 (insulin induced gene 2) gént
azonosították. Az eredményt ezután néhányszor megerősítették, sőt felnőttek mellett
gyermekekben is asszociációt találtak a BMI-vel. A pozitív eredmények mellett azonban, több
vizsgálatban nem sikerült a gén szerepét megerősíteni, így jelentősége egyelőre vitatott.
A második azonosított lókuszt viszont, azóta szinte minden vizsgálatban, így a magyar
OBEKON vizsgálatban is megerősítettek. Az FTO (fat mass and obesity associated) gént
először T2DM-mel hozták kapcsolatba, de hamarosan kiderült, hogy arra az obezitáson
keresztül hajlamosít. A gén funkciója azonosításakor ismeretlen volt, hiszen eredeti nevét egy
egérről kapta, amelyből többek között ez a gén is deletálódott és bizonyos lábujjai
összenőttek. Ez a fused toes = fto egér. Később az fto jelentését átalakították, hogy
kapcsolódjon az obezitáshoz. A génben számos SNP-t találtak, és a legtöbb vizsgálatban ezek
mutatták a legszignifikánsabb összefüggést elhízással, így ez lett az első számú obezitás gén.
Többek között magyar populáción elvégzett vizsgálatban is, az 55 jelölt gén és 120 SNP közül
az FTO 3 SNP-je (rs17817288, rs8050136, rs7201850) mutatta messze a legerősebb
asszociációt.
Az első vizsgálatokban azonosított FTO SNP az első intronban, 45 másik SNP-vel asszociált
(LD: r2>0,5) egy, 47 kb nagyságú genomrégióban, de egyik SNP-nél sem lehet sejteni a
funkciót. Egy allél hordozása 30%-kal, két allél hordozása 60%-kal növeli meg az obezitás
kialakulásának valószínűségét, azaz a két allél hatása additív.
Sok szövetben expresszálódik, de legerősebben az agyban. A kódolt enzim metil-timidin
demetilálódást katalizál, ami arra utal, hogy epigenetikai szerepe lehet. Hipotalamuszban,
egérben éhezés után megnő az expressziója. Egy állatkísérletben előállítottak egy
kondícionális Fto KO egeret. Ez alapján megállapították, hogy esszenciális szerepet tölt be
posztnatális növekedésben. Hiánya rövidebb testméretet, kisebb tömeget, és csontsűrűséget
okozott, valamint alacsonyabb IGF-1 (inzulin-like growth factor-1) szérum szintet. Bár
gyakorlatilag mindenhol expresszálódik (angolul: ubiquitously expressed), azt találták,
hogyha csak a központi idegrendszerben ütik ki, hasonló fenotípust kaptak, ami arra utal,
hogy legfontosabb szerepe a posztnatális növekedés szabályozásában itt van (18,19).
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Mivel a gyakori polimorfizmusok populációs hatása általában kicsi, később nagyobb
vizsgálatokat, illetve meta-analíziseket végeztek, hogy detektálni tudják őket (ld. power
analízis, 3. fejezet). Megalakult pl. a GIANT (Genomewide Investigation of ANThropometric
measures) konzorcium.
Az egyik gén, amelyet már a monogénes obezitásnál is említettünk, az MC4R, amelyről
kiderült, hogy bizonyos polimorfizmusai a betegség poligénes formájában is szerepet
játszanak. Hasonlóan, a POMC és a BDNF génekben is találtak ilyen polimorfizmust. Az
MC4R esetében a legerősebb asszociációt nem önálló SNP mutatta, hanem egy olyan
haplotípus, amely a gén 5’ végétől egészen a 3’-től 150 kb távolságig tartott. Az MC4R
génben levő kódoló variáns nem befolyásolta ezt a hatást, ami azt mutatja, hogy a talált
összefüggésnek nincs köze a monogénes formához, azaz az összefüggést nem azért találták,
mert valamelyik SNP néhány obezben együtt öröklődött valamilyen erős hatású mutációval,
ami eltorzította az asszociációt. Azt a jelenséget, amikor egy ilyen jelenség okozza egy SNPnél tapasztalt asszociációt (azaz, a gyakori SNP egy-két betegben egy erős hatású, oki
mutációval együtt fordul elő, amitől statisztikusan úgy néz ki, mintha az SNP úgy általában
asszociálna a betegséggel), szintetikus asszociációnak hívjuk. Az MC4R esetében a
szintetikus asszociációt kizárták (20,21).
Vannak olyan gének, amelyek a T2DM-mel közösek, ilyenek pl. az FTO és a GIPR (ld.
T2DM). A GIPR ilyen szempontból érdekes, mert ott úgy tűnik, hogy az asszociáló variáns az
obezitásra és a T2DM-re egymástól más mechanizmussal hat, hiszen az asszociáció iránya
ellentétes, mint amit várnánk az obezitás és az inzulin-intolerancia összefüggéséből, de
konzisztens azzal, hogy a GIPR befolyásolja mind a glükóz-, mind az energia-metabolizmust.
Mint már a T2DM kapcsán is tárgyaltuk, a GIPR a gastric inhibitory polypeptide receptorát
kódolja. A GIP a belekben és a duodénumban termelődő inkretin, amely szabályozza az orális
cukorra adott inzulin szekréciót. A Gipr KO egér rezisztens diéta-indukálta obezitásra, ami
mutatja, hogy összefüggés van az inkretin/inzulin és a testtömeg szabályozás között, és az
embernél tapasztalt asszociáció azt valószínűsíti, hogy ez az összefüggés itt is fennáll.
Egyre nagyobb populációkon, vizsgálatonként egyre több SNP-t vizsgálva a GWAS-sal
felfedezett obezitással asszociáló SNP-k száma folyamatosan nő. A GWAS vizsgálatokban
2011-ig 32 gén, illetve SNP-t neveztek meg (57. ábra). Volt olyan vizsgálat, amelyben közel
250 ezer embert és (imputációval, azaz a genotipizált SNP-kből, LD-k alapján
kikövetkeztették, hogy még milyen SNP-kre vonatkoznak az eredmények) több mint 2 millió
SNP-t vizsgáltak (20, 22).

57. ábra
2011-ig az obezitással kapcsolatban GWAS-szal felfedezett gének és lókuszok az egyes
kromoszómákon. Az egyes pontok az asszociációk erősségét jelzik (-log10P értékben).
Szürkével az összes vizsgált 2,5 millió SNP, színessel az asszociációt mutató SNP-k láthatók.
Mint látható az FTO kiemelkedik a mezőnyből (28).
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Az asszociáló gének túlnyomó többsége a központi idegrendszerben expresszálódik, soknak
nem ismerjük a funkcióját. Ilyen pl. a NEGR1 gén, amelyet azért emelünk ki, mert példázza,
hogy a vizsgált SNP-k valójában többnyire markerek, és nem az oki tényezők. A gén a
neuronal growth regulator 1-et kódolja, és nem tudni, hogy milyen szerepe lehet a testtömeg
szabályozásban. A génben több SNP-t találtak, amelyek BMI-vel asszociáltak. A két
legerősebben asszociáló SNP a referencia genomban egymástól 47,3 kb távolságban
helyezkedtek el. A BMI-vel asszociáló haplotípusban, viszont egymástól csak 1,7 kb-ra
voltak. Kiderült, hogy a két SNP, amely teljes LD-ben van egymással (r2 = 1) egy 45 kb-ú
deléció markerei. Ez a deléció, amelyet kópia szám variációnak, vagy CNV-nek is hívhatunk,
a NEGR1-től „upstream” (azaz a start kódonja előtt) található. Több konzervált régió található
a kiesett genomrészben, és nagy valószínűséggel, ezek kiesése okozza a BMI-ve való
asszociációt (58. ábra) (22). Az itt leírtakon kívül meglepően sok CNV asszociál obezitással
különböző génekben.
Az FTO-hoz hasonlóan erős asszociációt találtak a TMEM18-cal (transmembrane protein 18,
rs6548238). Mindkét gén már gyerekekben is asszociál obezitással. A TMEM18 is
általánosan expresszálódik, de az agy neuronjaiban a legerősebb az expressziója. A gén
rendkívül konzervált, az embertől már 1500 millió évvel ezelőtt elvált fajokban is az
emberével nagyfokú homológiát mutat szekvenciája, ami arra utal, hogy szerepe
létfontosságú. Viszont expressziója egérkísérletben nem függött a táplálkozástól, az agy
testtömeget, éhséget szabályozó régióiban, így nem tudjuk, hogy milyen szerepe lehet a
testtömeg-szabályozásban (23).
A BMI-n kívül QT-ként lehet használni a derék-csípő arányt (waist-hip ratio, vagy WHR) is,
amely a testzsír-eloszlás genetikai hátterére nyújt adatokat. Egy nagy meta-analízisben,
amelyben először 32 GWAS eredményeit elemezték (77 ezer résztvevővel), majd 16
asszociáló lókuszt vizsgálták tovább további 29 GWAS-on (113 ezer résztvevő). Összesen 13
lókuszt találtak, amelyik asszociált WHR-rel. Ebből 7 olyan lókuszt is találtak, amelyben
szexuális dimorfizmust volt tapasztalható, azaz a hajlamosítás különbözött nők és férfiak
között. Mindegyik esetben az asszociáció a nőknél volt erősebb. Mivel ebben a vizsgálatban a
BMI-re korrigálták az eredményeket, ez azt jelenti, hogy ez a 13 lókusz az elhízástól
függetlenül mutatott testzsír-eloszlást befolyásoló hatást (24).
Nézzünk néhány példát az eredményekre. Az egyik erős asszociációt mutató gén a GRB14,
amely a growth factor receptor-bound protein 14 fehérjét kódolja. A WHR mellett triglicerid
(TG) és inzulin szinttel is asszociált, illetve ugyanez a lókusz korábban HDL-koleszterin
szinttel is. A gén termékének az inzulin receptor jelátvitelben a tirozin kinázokra hatva, gátló
hatása van. Ha egerekben kiütjük (Grb14 KO), akkor alacsonyabb lesz a keringő inzulin
szintjük, mégis javul a glükóz homeosztázisuk, valamint erősödik a májban és a vázizmokban
az inzulin jelátvitel. Ezek alapján a GRB14 ígéretes gyógyszer-célpont T2DM-ben.
Az ADAMTS9 legerősebb SNP-jét T2DM-mel és inzulin-rezisztenciával hozták
összefüggésbe, és ugyanez az SNP befolyásolja a WHR-t. Ez az SNP jó példa arra, hogy a
testzsíreloszlás (azaz a hasi zsírfelhalmozódás) és az inzulin-rezisztencia között összefüggés
van.
Több gént találtak, amelyik a testfejlődést befolyásolja, ilyen pl., a HOXC13. Az eredmények
érdekes különbséget mutatnak a BMI-t és a WHR-t befolyásoló gének között. Míg a BMI-t
leginkább az agyban és főleg a hipotalamuszban expresszálódó gének befolyásolják, addig a
WHR-t inkább a zsírszövetben ható gének.
A zsírsejtek által szekretált adiponektin nevű hormon növeli az inzulin érzékenységet, és a
fogyás irányában hat azzal, hogy az izmokban és más szervekben növeli a lipid oxidációt.
Szintje obezekben és T2DM-ben csökken. Egy nagy koreai GWAS-ban adiponektin szintet
használtak QT-nak. Két génnel találtak asszociációt a több koreai populáción megerősített
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vizsgálatban. Az egyik magát az adiponektint kódoló ADIPOQ gén volt, amelyet korábban
európai populáción is azonosítottak, míg a másik, ennél jóval erősebb összefüggést a CDH13mal (T-cadherin, vagy cadherin 13 preprotein-t kódolja) találták, amelyet adiponektin
receptornak is hívnak. A T-cadherin endotél és simaizomsejtekben expresszálódik, ahol az
adiponektinnel kerül kölcsönhatásba. Az asszociáló variánst (rs3865188) a gén promóter
régiójában találták. Az asszociáció nagyságát mutatja, hogy a p érték az összesített
populációban 2,82 x 10-83-on volt, és a gyakoribb allél 2,2-szeresére növelte átlagosan az
adiponektin szintet (25).

58. ábra
A NEGR1 gén és környezete a genomban.
Az ábra felső részén a függőleges, különböző vastagságú vonalak konzervált régiókat
jelölnek. Az ábra bal oldalán kezdődik a NEGR1 génje, ami itt jobbról balra íródik át.
Alatta 3 haplotípus és azok populációs frekvenciája látszik. A zölddel ábrázolt haplotípusban
egy 10 kb-os, a pirossal ábrázoltban egy 45 kb-os deléciót tartalmazó haplotípus látható. Ez
utóbbi asszociál a BMI-vel.
Az alsó képen a különböző színű pöttyök a vizsgált SNP-ket jelképezik. Az Y tengelyen az
asszociációt mutató –log10(P) érték van. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb az
asszociáció. A pirossal jelölt SNP-k genomszinten is asszociálnak BMI-vel, és LD-ben
vannak a rózsaszín oszlopként jelölt delécióval (22).
Rendszerbiológiai módszerekkel egy nagy komplex vizsgálatot hajtottak végre, amelyben
23.720 gén expresszióját vizsgálták vérben és zsírszövetben. Azt találták, hogy a
zsírszövetben 17.000, a vérben 2.170 gén expressziója asszociált a BMI-vel. Ezután arra
kerestek információt, hogy milyen genetikai variációk befolyásolják a gének expresszióit.
1.732 mikroszatellita marker szűrés segítségével kb. 2.000 génnél találtak cis (közelben) ható
markert, azaz összefüggés volt az expresszió és a marker között. A trans hatás (azaz távoli)
50x kevesebb volt. A populáción GWAS-t is végeztek 317.503 SNP szűréssel. Itt kb. 3.000
génnél találtak cis ható SNP-t. Korábban, koexpressziós hálózatot számoltak az együtt változó
génekből. A macrophage-enriched metabolic network (MEMN) génjeinek 98%-ának az
expressziója asszociált obezitással, és mivel a MEM hálózat SNP-i befolyásolták
(helyesebben asszociáltak vele) ezeknek a géneknek az expresszióját, ezek az SNP-k
asszociáltak obezitással. Ez, a rendszerbiológia módszereit is felhasználó vizsgálat további
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bizonyítékokkal szolgált, hogy az obezitás és a gyulladás között szoros kapcsolat van, sőt az
obezitás egy gyulladásos betegségnek számít, és a gyulladást befolyásoló genetikai variációk
az obezitással is asszociálhatnak. Ebből, azt a kissé meglepő következtetést is le lehet vonni,
hogy az immunrendszert, a gyulladást befolyásoló gének a kóros elhízás hajlamát is
befolyásolják. Ez hálózatos megközelítéssel (14. fejezet) azt is jelenti, hogy az obezitás
kölcsönhatás-hálózata, és a gyulladás-hálózata egymással kapcsolatban van. A fenti
eredményeket az is megerősíti, hogy a zsírszövetekben makrofágokat lehet találni, sőt
obezekben a makrofágok mennyisége szignifikánsan magasabb a zsírszövetekben, mint a
nem-obezekben (26, 27).

8.10.
Obezitás a GWAS eredmények tükrében
Obezitásban is, a GWAS eredmények nagymértékben átalakították tudásunkat a betegség
patogeneziséről, illetve genomikai hátteréről. Korábban az volt az általános elképzelés, hogy
az obezitás főleg a perifériás anyagcserében dől el, és a jelölt gén asszociációs vizsgálatokban
is főleg olyan géneket vizsgáltak, amelyek a zsírsejtekben is expresszálódnak, pl. UCP-k,
TNFA, ADRB2, PPARG. A GWAS eredmények túlnyomó része viszont a központi
idegrendszerben expresszálódó géneket azonosított, rámutatva, hogy a testtömeg-szabályozás
valószínűleg az agyban dől el.
Azonban a GWAS eredmények elég sok csalódást is okoztak. Először is, általában nem
erősítették meg a korábbi jelölt gén asszociációs eredményeket. Ennek több oka is lehet. A
GWAS-hoz használt chipek kialakításában, abban, hogy milyen SNP-k kerülnek a chipekre,
sokszor technikai szempontok a dominánsak, és a korábban asszociáló variánsok sokszor nem
kerülnek rá a chipek-re. Ha mondjuk 30 millió SNP van az emberiségben, és egy chip-en 500
ezer, az azt jelenti, hogy csak minden hatvanadik SNP kerül rá, azaz az SNP-k 98%-a
kimarad. Egyes GWAS populációkon végeztek is olyan vizsgálatot (ld. az asztma fejezet),
ahol a chip mérés mellett jelölt gén asszociációs vizsgálatot is végeztek, és kiderült, hogy
reprodukálni lehetett jó néhány korábban kimutatott olyan összefüggést, amit a GWAS
önmagában nem tudott kimutatni, mert az asszociáló SNP-k, vagy velük LD-ben levő más
SNP-k nem voltak a mérésnél használt chip-en. Egy másik ok lehet, hogy a GWAS-nál
használt óriási populációkban egyes SNP-k hatása olyan mértékben felhígul, hogy annak a
kívánalomnak, hogy genomszinten is asszociációt mutasson (ld. Bonferroni korrekció a 2.
fejezetben) nem tud megfelelni. Ezeken kívül kisebb, jelölt gén asszociációs vizsgálatokban
sokszor szofisztikáltabb QT-ket tudnak használni (pl. lipolízis mértéke, leptin-szint,
szkennerrel mért indexek, stb.), amelyeket a több 100 ezres vizsgálatokban nehéz megoldani.
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59. ábra
A rizikó allélek száma, populációs eloszlásuk (>14 ezer főn vizsgálva), és átlagos BMI-jük. A
legtöbb embernek 8 rizikó allélje volt; a rizikó allélek számával arányosan nő az átlagos
várható BMI (22, 28).
Egy másik csalódás, hogy a talált SNP-k, csak nagyon kis mértékben járultak hozzá a BMIhez (59. ábra). Például a legerősebb, legkonzekvensebb asszociációt mutató FTO csak
átlagosan 0,35 BMI/kópiával növelte meg a várható BMI-t (60. ábra). Vagy az MC4R
asszociáló SNP-je 0,22-0,28 BMI változással asszociált. Ezzel szemben az MC4R erős hatású,
a monogénes formával asszociáló mutációja egy allél esetén 4,5, kettő esetén 9,5 BMI
növekedést okoz átlagosan. A kapott OR-ek is nagyon kicsik. Pl. az MC4R-hez kapcsolódó
OR 1,08 túlsúlyra, és 1,12 obezitásra. Az egyik számítás szerint, azoknál, akik 13 hajlamosító
allélt hordoznak, mindössze 1,5-tel nő átlagosan a BMI-jük (59. ábra).
Továbbá, a GWAS-sal 2011-ig felfedezett 32 variáció (57. ábra), mindössze a BMI 1,45%-os
ingadozását tudja megmagyarázni, ami, tekintve a becsült 40-70%-os öröklődő hányadot, 24%-a a genetikai háttérnek (28). Különböző szimulációkkal megbecsülték, hogyha olyan
SNP-ket is bevennének, amelyek nem érték el a genomszintű asszociációt (P < 5x10-8), de
gyengébb statisztikát használva szignifikánsak lettek volna, a BMI 2,5%-os variációját, vagy
4-6%-át a genetikai variációnak lehetne magyarázni. Azt is megbecsülték, hogy az eddig
felfedezett 32 lókuszhoz képest 284 (95% CI: 132–510) hasonló hatáserejű lókusz létezik, és
730 ezer embert kéne a vizsgálatba bevonni, hogy ennek 95%-át detektálni lehessen (ld.
power analízis, 3. fejezet). Azonban ez is csak a BMI variáció 4,5%-át, a genetikai háttér 611%-át tudná magyarázni. Mindezek lehetséges magyarázatát a 2. fejezetben olvashatjuk.
Mindenestre az eredményekből azt meg lehet állapítani, hogy a genetikai eredmények
poligénes obezitásnál, mint kockázat-becslésre alkalmas marker egyelőre biztos, hogy nem
fognak a klinikumba bekerülni.
Viszont az eredményeknek van pozitív oldala is. A genomikai felfedezések elsődleges célja
az, hogy megértsük az egyes állapotok mögött álló biológiai folyamatokat. Ezek az
eredmények már több új folyamatot is feltártak, amelyek szerepet játszanak az obezitásban
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(pl. GIPR, CDH13, makrofágokhoz tartozó anyagcsere hálózat (MEMN), vagy a miRNS-ek.
Azonban a felfedezett lókuszok túlnyomó, itt általában nem részletezett részéhez, egyelőre
nem tudunk biológiai magyarázatot adni. Ez azt mutatja, hogy vannak még felfedezésre váró
mechanizmusok, amelyekhez a GWAS eredmények adhatnak jó kiindulási pontot. Mivel a
jelenleg alkalmazott, főleg az életmódváltásra korlátozódó kezelések nagyrészt hatástalanok,
ezek az új mechanizmusok lehetővé tehetik, új-támadáspontú terápiák kifejlesztését.

60. ábra
A GWAS-szal felfedezett 32 allél frekvenciája, és a hozzá kapcsolható BMI növekedés. A
legerősebb hatása az FTO allélnak van, de az egyes allélek csak nagyon csekély átlagos BMI
növekedéssel asszociálnak (28).

8.11.
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8.12.

Fejezettel kapcsolatos kérdések

1. Mi az obezitás?
2. Milyen mérőszámokat lehet a kövérség mérésére alkalmazni?
3. Mit használnak legelterjedtebben a kövérség mérésére?
4. Mekkora kb. az obezitás öröklődő hányada?
5. Milyen típusú obezitás a legveszélyesebb?
6. Melyek a testtömeg hosszútávú szabályozásának legfontosabb hormonjai?
7. Melyek a testtömeg rövidtávú szabályozásának legfontosabb hormonjai?
8. Hol hatnak a testtömegszabályozás perifériás hormonjai az agyban?
9. Mondjon példát genetikailag módosított obez egérmodellre!
10. Miért kövér az agouti egér?
11. Mi lehet a leptin-rezisztencia oka?
12. Milyen obez egérmodell van, amelyben sérült az inzulin jelátvitel?
13. A nem hogyan befolyásolja az obezitás öröklődését?
14. Milyen hipotéziseket ismer az obezitás ma tapasztalt gyakoriságának magyarázatára?
15. Mondjon példát a genetikai faktorok által befolyásolt tényezőkre, amelyek szerepet
játszanak a testsúlyban!
16. Milyen formákban használódhat fel a szervezetben az energia?
17. A szimpatikus idegrendszernek milyen szerepe lehet a testsúlyszabályozásban?
18. Milyen eredetűek a barna zsírsejtek?
19. Milyen szerepe van az UCP-knek a termogenezisben?
20. Miért befolyásolhatják az imprintált gének az obezitásra való hajlamot?
21. Mi az a szülői konfliktus hipotézis?
22. Milyen tünetei lehetnek a kongenitális leptinhiánynak?
23. Milyen genetikai defektusa van az ob/ob egérnek, és mi a jellemző fenotípusa?
24. Milyen genetikai defektusa van a db/db egérnek, és mi a jellemző fenotípusa?
25. Mi az a domináns negatív mutáció?
26. A leptinhiányon kívül milyen más mutációt ismer, amely obezitást okoz?
27. Melyik génnek a mutációja az oka leggyakrabban a morbid obezitásnak?
28. Hogyan bizonyították, hogy az epigenetikai hatásoknak szerepe van az obezitásban?
29. Milyen szerepe lehet a miRNS-eknek obezitásban?
30. Az obezitáshoz kapcsolódó állatkísérletekben mi az a „fat pad”?
31. A bemutatott obezitás QTL vizsgálatban milyen állatokat használtak és hogyan?
32. Az NZO egérben milyen mutációt találtak a 6-os kromoszómán?
33. A bemutatott obezitás genomszűrésben milyen QT-t használtak?
34. Milyen endofenotípusokat lehet obezitásban használni?
35. Milyen tünetekkel jár a PPARγ mutációja?
36. Melyik a fő receptor a lipolízisben?
37. Melyik kromoszómán van a TNFα génje?
38. Melyik gén obezitásra hajlamosító polimorfizmusa fordul elő csak afrikai
származásúakban?
39. Milyen fenotípust befolyásol az MC4R C2745T polimorfizmusa?
40. Az SLC6A14 gén milyen mechanizmussal okozhat obezitást?
41. Milyen szerepe lehet a GAD2-nek a testtömegszabályozásban?
42. Hogyan kerestek SNP-ket a GAD2 génben a bemutatott példában?
43. Hol találták a legerősebb összefüggést az obezitással a GAD2 génben?
44. Milyen módszerrel találták meg az INSIG2-t, mint az obezitás egyik jelölt génjét?
45. Melyik gén mutatott GWAS-okban az obezitással legkonzekvensebben összefüggést?
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46. Hol expresszálódik az FTO gén?
47. Hol expresszálódtak leginkább az obezitással kapcsolatos GWA vizsgálatokban talált
új gének?
48. Mi az a szintetikus asszociáció?
49. Mondjon közös obez és T2DM gént!
50. Az NEGR1 gén közelében GWA-val talált szignifikáns SNP-k mit jeleznek?
51. Mi obezitásban a WHR, és ha QT-ként használjuk genomikai vizsgálatokban, mire
kaphatunk adatokat?
52. Mit kódol az ADIPOQ gén, és termékének mi a szerepe?
53. Milyen módszerekkel azonosították a MEMN génjeinek szerepét obezitásban? Mire
utal ez a felfedezés?
54. Mi lehet, az oka, hogy a gén asszociációs vizsgálatok eredményeit sokszor GWAS-ban
nem erősítik meg?
55. Miért keltettek eddig csalódást obezitásban a GWAS eredményei?
56. Milyen pozitív hozadéka van a GWAS eredményeknek obezitásban?
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9. Magas vérnyomás genomikai háttere
9.1. A magas vérnyomás
Vérnyomás = perctérfogat x teljes perifériás ellenállás, melyet Hgmm-ben mérünk. Magas
vérnyomás, vagy hipertónia (HT), akkor alakul ki, ha ezek közül az egyik, vagy mindkettő
tartósan megemelkedik. Az 14. táblázat foglalja össze a Magyar Hypertonia Társaság által
2001-ben megfogalmazott szakmai irányelvek alapján a magas vérnyomás kategóriáit. A
magas vérnyomás egyik orvosi szempontokat figyelembe vevő definíciója: magas az a
vérnyomás, mely hosszú ideig fennáll, és úgy növeli a következményes kardiovaszkuláris
betegségek számát, hogy a kezelésből származó előnyök meghaladják a kezelés
elmaradásából származó veszélyeket és költségeket (1).
Ebben a fejezetben a monogénes magas vérnyomásokkal, valamint az esszenciális magas
vérnyomás genomikai hátterével foglalkozunk.
Esszenciális, primer, vagy (kísérleti állatokban) spontán HT-ról akkor beszélünk, ha a
vérnyomás emelkedés hátterében kiváltó kórfolyamatot nem tudunk kimutatni. A HT-s
betegek 90%-a ebbe a kategóriába tartozik.
Már az 1900-as évek elején a biztosító társaságok kiderítették, hogy a hipertónia fokozott
mortalitáshoz vezet, és minél magasabb a vérnyomás, annál nagyobb a mortalitás. Látszólag
egészséges embernek is lehet hipertóniája, ami hosszabb időn át fennállhat anélkül, hogy
kiderülne. A hipertónia kezdetben nem okoz tüneteket. Ezért fontos a rutinszerűen mért
vérnyomás bevezetése, hogy kiderüljön a tünet és panaszmentes hipertónia, és lehetőség
legyen a mielőbbi kezelés megkezdésére.
A HT is része a metabolikus szindrómának, a szív és érrendszeri betegségek, a stroke
legfontosabb okai közé tartozik. A magas vérnyomással együtt járó orvosi esetek több mint
75 %-a kardiovaszkuláris megbetegedés (40 éves kor alatt és felett is). Egy felmérés alapján, a
világon a korai halál 13,5%-áért, a stroke 54%-áért és az ischémiás szívbetegség, 47%-áért a
HT a felelős.
Kategória

Optimális vérnyomás
Normális vérnyomás
Magas-normális vérnyomás
Kóros vérnyomás - Hypertonia
I. fokozat (enyhe hypertonia)
Alcsoport: határérték hypertonia
II. fokozat (középsúlyos
hypertonia)
III. fokozat (súlyos hypertonia)
Izolált szisztolés hypertonia (ISH)
alcsoport: határérték ISH

Szisztolés vérnyomás
(Hgmm)

Diasztolés
vérnyomás (Hgmm)

< 120
< 130
130-139

és
és
vagy

< 80
< 85
85-89

140-159
140-149
160-179

vagy
és
vagy

90-99
90-94
100-109

>= 180

vagy

>= 110

>= 140
140-149

és
és

< 90
< 90

14. táblázat
A vérnyomás értékek felosztása a Magyar Hypertonia Társaság által 2001-ben
megfogalmazott szakmai irányelvek alapján
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9.2. A magas vérnyomás gyakorisága
Bár a magas vérnyomás legfontosabb kiváltó oka az obezitás, érdekes módon gyakorisága az
elmúlt években nem nőtt annyira drámai módon, mint a kóros testtömeg növekedésé.
Azonban, így is népbetegségnek számít, hiszen például az USA-ban 1999 és 2008 között a
teljes lakosság körében a gyakorisága 30% körül mozgott (2). A betegség eltérő genetikai
hátterére utal, hogy az USA nem-hispán fekete lakossága körében (azaz az afrikai eredetű)
ennél 10%-kal magasabbat, 40%-os gyakoriságot mértek. Magyarországon a HT becsült
gyakorisága 20-30% között van (1). Gyakorisága függ egy populáció életkorától is. Pl. egy
USA felmérésben a HT-sek gyakorisága a 18-39 éves korosztályban 10 % alatt, a 40-59 éves
korosztályban 30 %, míg a 60 év felettiekben 65% körül volt. Hazánkban a középiskolás
korosztály körében a magas vérnyomás gyakorisága 2-2,5 százalékra tehető.
Összességében becslések szerint a világ lakosságának 26,4%-a (~970 millió ember) érintett a
magas vérnyomás betegségben.
A magas vérnyomás nagyjából azonos arányban érinti a két nemet, bár férfiaknál valamivel
gyakoribb és korábban jelenik meg, valamint gyakrabban halálos kimenetelű szövődmények
forrása. Ez valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a nők hamarabb fordulnak orvoshoz,
és némileg fegyelmezettebbek az orvos által előírt kezelés betartásában. A nőknél viszont a
változókori hormonális változások számítanak rizikófaktornak, illetve egyéni érzékenység
miatt egyes fogamzásgátló tabletták is károsan befolyásolhatják vérnyomásukat.
9.3. A magas vérnyomás környezeti okai
Magas vérnyomás kialakulásának, egyik legfontosabb, és nem befolyásolható oka az életkor.
Az évek számával az egészséges embernek is emelkedik a vérnyomása, évente durván egy
higanymilliméterrel. Az ok az erek rugalmasságának csökkenése, ami a lehető
leggondosabban betartott egészséges életmód mellett sem küszöbölhető ki teljesen.
Egyéb fontosabb környezeti hatások (3, 4):
• Táplálkozás: sóbevitel
– Olyan populációkban, ahol alacsony a sóbevitel, alacsony HT gyakorisága.
– Magyarországon az optimálisnak 3x-sa a sóbevitel (5g/nap). Észak-Japán:
extrém magas sóbevitel: nagy HT gyakoriság.
– SALT és DASH tanulmányok: HT-seknél csökkentett sóbevitel csökkenő
vérnyomást eredményez (60-80 mmol/nap). Normotenzíveknél a csökkentett
sóbevitel nem okozott csökkent vérnyomást.
• Stressz
– Mind fizikai, mind a mentális növeli a vérnyomást.
• Obezitás
– A HT 30%-áért felelős az obezitás. 9 kg csökkenés = 19/18 Hgmm vérnyomás
csökkenés.
• Mozgás
– A rendszeres, könnyű sportolás a testtömegtől függetlenül is csökkenti a
vérnyomást. Egy hét országban elvégzett nemzetközi vizsgálat, mely szerint a
magas vérnyomással élők között, a mozgásszegény életmódot folytatóknál
több mint háromszor olyan nagy volt a halálozás gyakorisága, mint a
rendszeresen sportolók között, azt mutatja, hogy a rendszeres sportnak a
vérnyomástól függetlenül is van pozitív, egészségvédő hatása.
• Alkohol
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Egyes populációkban (pl. skótokban) a legfontosabb oka. Alkohol fogyasztás
csökkentése 5/3 Hgmm vérnyomás csökkenést eredményezett az egyik
vizsgálatban.

9.4. A magas vérnyomás öröklődése
A vérnyomás populáción belüli variációinak a 30-40%-áért felelősek a gének (5,6). Testvérek
között nagyobb a konkordancia, mint szülő-gyermek viszonylatban. Egypetéjű ikreknél a
vérnyomás korrelációja fiatal korban 0,8 idősebb korban 0,58, ami mutatja a környezeti
tényezők növekvő hatását. Mind a genetikai, mind a környezeti tényezők hatását mutatja,
hogy a gyermek és adoptált testvér között a konkordancia 0,29. Ez az érték alacsonyabb, mint
a vértestvérek között, viszont nem 0, mint két egymással közös háztartásban nem élő, és
rokonságban nem álló gyermek között. Viszont a vérnyomás korrelációja kb. 2x akkora a
közös környezetben élő vérrokonok között, mint a közös környezetben élő nem-vérrokonok
között. Szintén magasabb vértestvérek között, mint szülő-gyermek között (61. ábra).
Egy HT-s embernek az elsőfokú rokonságában a HT esélye 2-5x. Egypetéjű ikreknél a HT
konkordanciája: 60%. Ebből, és az átlagos 25%-os gyakoriságból számolva, λs = 0,6/0,25 =
2,4. Viszont, ahogy az USA lakosság gyakorisági adataiból is látszik nagy etnikai
különbségek tapasztalhatók. A felmérések szerint a kaukázusi (európai) populációknak
alacsonyabb a vérnyomása, mint a feketéknek (afrikai eredetűeknek) hasonló környezetben. A
városi feketéknek magasabb a vérnyomásuk, mint a nem-városiaknak. Valószínűleg a feketék
érzékenyebbek a városi élettel összefüggő stresszre. Továbbá, az egyik magyarázat szerint a
feketék genetikailag szelektáltan jó sóvisszatarók, így érzékenyebben reagálnak magasabb
sóbevitelre (ld. takarékos gén hipotézis, 2. fejezet.

61. ábra
A vérnyomás konkordancia értékei egy családon belül vérrokonok és nem vérrokonok között.

9.5. A vérnyomás szabályozása
Tekintsük át vázlatosan a vérnyomás szabályozását.
A fő mechanizmusok:
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•

Gyorsszabályozás: baroreflex mechanizmus (fő receptorai az a. carotisban és az
aortában). A központi idegrendszerre hatva szabályozza a szívritmust, a szív
összehúzódásának erejét és a teljes perifériás ellenállást.
Lassabb szabályozás: a vesék afferens arterioláinak juxtaglomeruláris szakaszán a
nyomás csökkenése renin szintézist okoz (RAAS (Renin-angiotensin-aldosteron
system) aktiválódása).
Leglassabb, leghatékonyabb: vesék vérnyomásfüggő nátrium és vízkiválasztása
(nyomásdiurézis-mechanizmus)

A RAAS a legjelentősebb a hosszútávú vérnyomás szabályozásban, feladatai:
– Fenntartja a Na+ egyensúlyt
– szabályozza a vér térfogatát
– szabályozza a vérnyomást
A RAAS-t stimulálja:
– A vérnyomás csökkenése
– a vér térfogatának csökkenése
– Na+ szint csökkenése
A fentiek közül mindegyik stimulálja a renin szekréciót a vese juxtaglomerulális
apparátusából. A RAAS működése:
• Renin átalakítja az angiotensinogent angiotensin I-é
• Angiotensin I-t az ACE (angiotensin converting enzym) angiotensin II-vé
• Angiotensin II tulajdonságai:
– vasoconstrictor
– anti-natriuretikus peptid
– aldoszteron szekréciót vált ki a mellékveséből
• Az aldoszteron szintén erős antinatriuretikus hatással rendelkezik, a vesében a
mineralokortikoid (vagy aldoszteron) receptoron keresztül hat
• A fentieken kívül az angiotensin II hypertrophiát okoz az izomsejtekben és az artériák
simaizmában
Szimpatikus idegrendszer szerepe a vérnyomás szabályozásában:
• Aktiváció a baroreceptorokon keresztül
• A szimpatikus idegrendszer aktivációja kivált:
– Vasoconstrictio-t
– reflex tachycardiát (szívverés gyorsulása)
– emelkedett szív véráramot
A fentiek által a vérnyomás emelkedik. A szimpatikus rendszer gyorsan reagál, és
másodpercről másodpercre szabályozza a vérnyomást. A plazma noradrenalin koncentráció,
ami jól tükrözi a szimpatikus tónust, a vizelettel ürített Na+ mennyiségével fordítottan
arányos. Sóérzékeny HT-sekben ez az összefüggés hiányzik.
A hosszútávú vérnyomás szabályozásunkban a legfontosabb szerepet a vese tölti be. Ez főleg
az extracelluláris folyadéktér szabályozásával történik, amelyben központi szerepet tölt be a
plazma sókoncentrációjának szabályozása. Ha a vérnyomás alacsony, a nátrium és a klorid
kiválasztás csökken, ellenkező esetben nő.
A magas vérnyomás kialakulásához a fenti szabályozó-mechanizmusok elromlása vezethet. A
magas vérnyomás kialakulásának lehetséges okai:
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Megbomlik a Na+-folyadék egyensúly, a vese nem képes megfelelő mennyiségű
Na+-ot kiválasztani
Sóérzékenység
Emelkedett arteriális ellenállás, emelkedett perifériás ellenállás.

Az egyik javasolt hipotézis alapján az esszenciális HT úgy alakul ki, hogy a genetikailag
hajlamos egyénben a stressz, és/vagy a magas sóbevitel aktivizálja a védekezési útvonalakat.
Ez az illetőt egy folyamatos készenléti állapotban tartja, hogy megfeleljen a kihívásoknak.
Ennek nyilvánvalóak az evolúciós előnyei, viszont hosszútávon emelkedik a vérnyomás, mely
szervkárosodást okoz létfontosságú szervekben, mint a vesék, a szív és az agy. A szabályozó
rendszerek funkcióiban történő romlás a betegség további súlyosbodásához vezet (4).

9.6. Vérnyomás szabályozásában szereplő fontosabb gének
A vérnyomás közvetlen szabályozásában több mint 50 gént ismerünk. Néhány fontosabb:
• Ioncsatornák és transzporterek:
– Epithelial sodium chanel (eNaC), 16p13-p12 (β és γ alegység), 12p13 (α
alegység). Az alegységeket kódoló gének: SCNN1A, SCNN1B, SCNN1G
Szerepei:
• Na+ reabszorciójában kulcsszereplő
• Aldoszteron és a vasopressin aktiválja, az amiloride (diuretikum)
gátolja, a disztális nefron apikális membránjában expresszálódik.
• Szelektív a Na+-ra és a Li+-ra a K+-mal szemben
• Túlexpressziója, emelkedett aktivitása: HT-t okoz (Liddle szindróma)
–

Nátrium-hidrogénion cserélők: Sodium-proton exchangers (NHEs),
legalább 6 db gén, illetve fehérje tartozik ide. Na+-H+ antiport rendszerhez
tartoznak, Na+-t pumpálnak a sejtbe, illetve H+-t kipumpálnak ki a sejtből.
Néhány fontosabb gén:
– SLC9A1, kódolja az NHE1-t (1p36.1-p35), mindenhol expresszálódik,
szabályozza a sejttérfogatot, és a pH-t. ATP és Ca2+ működését
leszabályozza. A Ca2+ bevitel csökkenti HT-sekben a vérnyomást.
Transzgenikus NHE1 egér fenotípusa: sóérzékeny HT. HT-s
emberekben az NHE1 aktivitása emelkedett. Gátolja pl., az amiloride.
– SLC9A3, kódolja az NHE3-t (5p15.3). A vese proximális tubulusaiban
az apikális felszínen expresszálódik, Na+-reabszorpciót szabályozza, β2
agonisták stimulálják (így növekszik a vérnyomás).

A vazodilatációra és a nátriurézisre hatnak:
• Natriuretikus peptidek: (1p32.2), háromfélét ismerünk: ANP (atrial natriuretic
peptid, génje: NPPA), BNP (brain natriuretic peptid, génje NPPB), CNP (C-type
natriuretic peptid, génje: NPPC). Az ANP és a BNP génjei egymás után fordulnak elő
az 1-es kromoszómán, szívben expresszálódnak, vérnyomás emelkedéskor kerülnek a
véráramba.
– Guanilil cikláz aktivitású receptorokon hatnak (GC-A és GC-B receptorokon, a
génjeik neve: NPRA és NPRB), főleg a vesében, az erekben és a mellékvesében
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•

Vérnyomást csökkentenek a következő módokon: simaizom falának relaxációja,
nátriumürítés, diurézis. A transzgenikus ANP egérnek alacsony a vérnyomása, az
ANP KO egérben sóérzékeny HT alakul ki.

eNOS (endothelial NO synthase, NOS3, 7q36), mely a nitrogén monoxid kialakulását
katalizálja, intracelluláris Ca2+ ion emelkedése aktiválja. Guanilil cikláz
receptorokhoz kötődik, majd ciklikus GMP (cGMP) keletkezik, ami ellazítja a
simaizmokat. Az eNOS KO egéren krónikus HT alakul ki.

Az angiotensinogen (AGT) (1q42-q43) a RAAS rendszer része, cGMP útvonallal szemben
hat. Az angiotensinogent a renin (génje a REN) hasítja. A hasítás terméke: angI). Ez a
sebességmeghatározó lépés, a renin másodpercek alatt szekretálódik a juxtaglomeruláris
sejtekből. A máj által termelt AGT viszont órák/napok alatt. Sóhiány stimulálja a májból való
ürülését. Az AGT KO egéren nagyon alacsony vérnyomás alakul ki, de más tünetek is:
abnormális vese morfológia, csökkent újszülött túlélés.
– AngI-t ACE hasítja tovább, terméke az AngII, mely a legerősebb vazoaktivitással
rendelkező peptid. Hatására összehúzódnak a vérerek, növekszik az ADH és az
aldoszteron szekréció, stimulálja a hipotalamuszt, ami által nő a szomjúságérzet. Ez
mind a vérnyomás emelkedése irányában hat. Az AngII két receptoron hat: AT1R és
AT2R. Az AngII fő hatása AT1R-n, hogy deszenzitizálja a natriuretic peptid
receptorokat. Az AT2R-n hatva csökkenti a guanilil cikláz aktivitást.
A vérnyomás szabályozásában még fontosak pl. a dopamin receptorok. A dopamin receptor
1 (DRD1, 5q31.1) G proteinhez kapcsolt receptor. A dopamint és a receptorait a vese is
expresszálja, és a Na+ transzportot gátolják. A DRD1 KO állaton szisztolés vérnyomás
emelkedés alakul ki.
A β1 adrenerg receptor (ADRB1 5q31.1), pl. ha a noradrenalin hat rá (szimpatikus
idegrendszeri hatás), simaizom kontrakciót és szívritmus növekedést okoz.

9.7. Monogénes magas vérnyomás
A vérnyomás szabályozásában résztvevő gének hibájából monogénes magas és alacsony
vérnyomás is kialakulhat (5-7). Az alábbiakban a monogénes magas vérnyomásra ismertetünk
néhány példát.
Apparent mineralocorticoid excess (AME), 16q22; Oka a 11-beta-hydroxysteroid
dehydrogenase type II (génje a HSD11B2) aktivitás hiánya. Öröklődése autoszómális
recesszív (AR). A betegségben, mint a neve is mutatja nincs valós mineralokortikoid
(aldoszteron) fölösleg. Jellemzője az alacsony aldoszteron és renin szint.
Oka a kortizol (pl. glükokortikoid)→kortizon átalakulás hiánya. A felesleges kortizoltól a
vesét a 11-β-hydroxysteroid dehydrogenase védi meg úgy, hogy átalakítja hatástalan
kortizonná. Ennek hiányában az eNaC állandóan nyitva van a túl sok kortizol miatt. A
kortizol (az aldoszteron mellett) aktiválja az I-es típusú mineralocorticoid receptort (MR) a
vesében, (a kortizon nem), így a magas glükokortikoid szint a vesében Na+ visszatartást okoz,
ami HT-hez vezet.
Glucocorticoid remediable aldosteronism (GRA) azaz glükokortikoiddal kezelhető
aldoszteronizmus; 8q21, autószómális domináns öröklődésű (AD). A CYP11B1 (steroid 11beta-hydroxylase) és CYP11B2 (aldosterone synthase) gének anti-Lepore típusú fúziója (62.
ábra). A két gén 95%-ban megegyezik egymással. Az egyenlőtlen (unequal) crossing over
következtében a fúziós gén promótere a CYP11B1, kódoló régiója a CYP11B2 lesz. Az így
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keletkezett gén az ACTH kontrollja alatt áll (az Ang II helyett). Működését a glükokortikoid
gátolja. Az ACTH túlműködteti a fúziósgént és az így túl sok aldoszteront termel, ami emeli a
vérnyomást.
Terhességben súlyosbodó magas vérnyomás. Ezt egy funkciónyeréses (gain of function)
mutáció okozza a mineralokortikoid receptor (másnéven aldoszteron-receptor, I. típusú
glukokortikoid-receptor) génben (NR3C2, 4q31.1), AD. Ilyen pl. S810L mutáció. Ez a
receptor hormonkötő doménjében található, s hatására a progeszteron is aktiválja a receptort,
aminek a szintje terhességben 100x-sára nő, így okozva HT-t
2-es típusú pseudohypoaldoszteronizmus (Gordon szindróma). AD. Tünetei: HT, magas
szérum K+, Cl- szint. 3 kromoszómarégióhoz kapcsolható:
– 1q31-q42; gén nem ismert
– 17q21-q22, WNK4 gén; serine-threonine protein kinase, vesében
expresszálódik, 4 missense mutációt találtak eddig. WNK4 gátolja a Na+ Clkotranszportert, hibája megszünteti a gátlást (reabszorbciót okozva) (63. ábra).
Ez HT-t vált ki (magas klorid szinttel). Másik funkciója: kálium szekréciót
fokozza. Hibája miatt a kálium nem szekretálódik, ez okozza a magas kálium
szintet (hiperkalémia)
– 12p13 WNK1 serine-threonine kinase, vesében és más szövetekben is
expresszálódik. Mutációi pl., 41, ill. 22 kb deléció az 1-es intronban. Ez 5x
transzkripció növekedést okoz.

62. ábra
A CYP11B1 (steroid 11-beta-hydroxylase) és CYP11B2 (aldosterone synthase) gének antiLepore típusú fúziója a meiózisban. A két gén 95%-ban megegyezik egymással. Az
egyenlőtlen (unequal) crossing over következtében kialakul egy allél, amelyben mindkét vad
típusú gén hiányzik, és csak egy hibrid gén marad, melynek 5’ végén a CYP11B2
szekvenciája, 3’ végén a CYP11B1 gén szekvenciája marad. A másik allélon megtalálható
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mindkét gén, és egy az előzővel komplementer hibrid gén, ami emelkedett vérnyomást okoz,
hiszen a fúziós gén promótere a CYP11B1, kódoló régiója a CYP11B2 lesz, azaz a CYP11B2
gén kikerül az angiotenzin II szabályozása alól, és expresszióját az ACTH szabályozza. Ez a
genomátrendeződés glükokortikoiddal kezelhető aldoszteronizmushoz (GRA), azaz
monogénes magas vérnyomáshoz vezet.
Liddle szindróma (vagy preudoaldoszteronizmus); 16p13-p12; AD, korai manifesztáció. Oka
mutáció az epitéliális Na csatornában. A Liddle szindrómát az eNaC β, vagy γ alegységében
(SCNN1B, SCNN1G gének) történő olyan mutáció okozza, ami a csatorna konstitutív
aktivációját, vagy számbeli növekedését okozza. Az eredmény emelkedett Na+ abszorpció, K+
vesztés (HT és hipokalémia). Ismertebb mutációk:
• SCNN1B, ARG564TER, a csatorna citoplazmatikus farka elveszik; PRO615SER,
TYR618HIS: mindkét mutáció: konstitutív aktiváció mineralokortikoid hiányában is.
A 615-618 között szabályozó régió található, ez sérül a mutációkban.
• SCNN1G, TRP574TER: megrövidült citoplazmatikus rész, megnövekedett Na+
vezetés.
Mint már az előző fejezetekben is láthattuk, magas vérnyomást okoz a PPARG gén mutációja
is. A PPARγ transzkripciós faktor receptor. A zsírsejtek mellett az endotélsejtek és az erek
simaizomsejtjei is expresszálják. Aktiválása TZD-vel csökkenti a vérnyomást, növeli a Ctípusú) natriuretikus peptid (CNP) szintet. AD öröklődésű.

63. ábra
A WNK4 az NKCC2-t (génje: SLC12A3) gátolja és a ROMK-ot aktiválja. Mutációjával a
kálium szekréció megszűnik (hiperkalémia), és a nátrium és klorid reabszorpció erősödik (2es típusú pseudohypoaldoszteronizmus, HT). SLC12A3 mutációja a Gitelman szindrómát
okozza (hipokalémia, alacsony BP).
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9.8. Állatmodellek
A poligénes magas vérnyomás tanulmányozásánál az egyik legnépszerűbb állatmodell a
spontán hipertenzív patkány, angol rövidítése SHR (=spontaneously hypertensive rat), illetve
a Dahl sóérzékeny patkány. Az SHR-nél olyan sok vérnyomást szabályozó útvonal elromlott,
hogy minden környezeti tényező nélkül kialakul a HT. A keresztezéssel előállított BHR-ben
(borderline hypertensive rat = SHR x Wistar Kyoto rat (WKY) F1 hibridje) viszont normális
környezetben nem alakul ki HT. A HT kialakulásához „megfelelően rossz” környezet
szükséges, így a BHR jobban modellezi az emberi esszenciális HT-t mint az SHR (4, 8).
Az emberi sóérzékeny HT modellezésében hasznos a Dahl sóérzékeny patkány, hiszen itt
hasonlóan sok emberhez, magas sóbevitel szükséges a betegség megjelenéséhez. Érdekes,
hogy ebben az állatmodellben a vér-agy gát átjárhatóbbá válik a nátriumion számára,
összehasonlítva a sórezisztens Dahl R patkánnyal, vagy a WKY állatokkal Hasonlót lehet
tapasztalni HT-s embereknél is (4).
Az SHR genetikai hátterét nagyon alaposan tanulmányozták többen is. Például,
összehasonlító térképezéssel (comparative mapping) 73 jelölt gént azonosítottak SHR-ben,
később megszekvenálták és összehasonlították a genom szekvenciáját Brown Norway
patkánytörzzsel. A magas vérnyomásért felelős gének pontos azonosítása még nem történt
meg, hiszen rengeteg különbséget találtak a két patkánytörzs között: 3,6 millió SNP-t, 788
SHR génben találtak szekvenciát módosító mutációt, ezek közül 60 gén teljes delécióját.
További vizsgálatokkal 5 gént találtak SHR-ben, melyek a katekolaminok szintézisében
vesznek részt, és az SHR mellékveséjében szignifikánsan alacsonyabb volt a transzkriptumuk
szintje, összehasonlítva egészséges patkánytörzzsel. Ez rámutat a katekolaminok fontos
szerepére a vérnyomás szabályozásában.
A patkányok mellett, ahogy fentebb is láthattunk néhány példát, genetikailag módosított (KO
és transzgenikus) egereken is számos gén szerepét bizonyították a vérnyomás
szabályozásában. Továbbá, rengeteg egyéb, irányított keresztezésekkel kitenyésztett
esszenciális HT modell állattörzs létezik.
9.9. Állatkísérletek
Példa kapcsoltsági analízisre.
Dahl sóérzékeny (S) és sórezisztens patkányokat (R) kereszteztek, és az F2 generáción
végeztek mikroszatellitákkal teljes genomszűrést (F2 = F1(S X R) X F1(S X R)) (8). Olyan
mikroszatellitákat használtak, hogy az F2 generációban meg tudják mondani, hogy az adott
marker melyik szülői törzsből származott. Az állatokat magas sótartalmú diétával etették. QTként a vérnyomást használták. A 64. ábra és a magyarázata alapján jól megérthető, hogy
hogyan értékelik az ilyen QTL vizsgálatokat.
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64. ábra
Sóérzékeny (S) és sórezisztens (R) patkányok keresztezésével az F2 generációban végzett
teljes genomszűrés eredménye.
Az Ae3 markernél 71 állat homozigóta az S állatból származó markerre és vérnyomásuk (BP)
186 Hgmm, 47 állat homozigóta az R állatból származó markerre, BP: 160. A két állatcsoport
vérnyomáskülönbsége itt a legnagyobb (az ábra jobb oldalán látható: 26), azaz az Ae3 marker
közelében kell lenni vérnyomást befolyásoló génnek (8).
A vizsgálatban az Ae3 markernél találtak egy lókuszt, amely nagy valószínűséggel olyan gént
tartalmaz, amelyik felelős az S patkány sóérzékenységéért, vagy az R patkány
sórezisztenciájáért. Ezt, az alapján állapították meg, hogy azok között a patkányok között volt
a legnagyobb a vérnyomás különbség az F2 generációban, akik homozigóták voltak az R
(sórezisztens) törzsből származó Ae3 markerre, összehasonlítva azokkal, amelyek az S
(sóérzékeny) szülői törzsből származó Ae3 markerre voltak homozigóták. Ezután előállítottak
egy olyan kongenikus állatot, amelyik az S állat genomjából állt, kivéve az Ae3 régiót,
amely az R állatból származott. Ennek a kongenikus állatnak 19Hgmm-rel volt alacsonyabb a
vérnyomása, mint az S állatnak, ami bizonyítja, hogy itt, valóban van egy vérnyomást
befolyásoló lókusz (8).
Ahogy a fenti példából is látszik, magas vérnyomás kongenikus állatait úgy szokták
előállítani, hogy a normális vérnyomású patkány egy genomrégióját viszik be a HT patkány
magas vérnyomással asszociáló genomrégiójába keresztezésekkel, és akkor bizonyított a
genomrégió vérnyomás szabályozásában betöltött szerepe, ha a kongenikus állat vérnyomása
kisebb, mind a genom akceptor magas vérnyomású állaté volt.
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A következő példa azt mutatja, hogy hogyan lehet vizsgálni, hogy két genomrégió egymás
hatását erősíti-e (azaz genetikai episztázis, vagy gén-gén kölcsönhatás tapasztalható-e).
Ebben a vizsgálatban is Dahl sóérzékeny patkányt (S) használtak, amelyben 16 db
kromoszóma lókusz asszociál a vérnyomással (9). Stratégia az volt, hogy az alacsony
vérnyomású patkány megfelelő kromoszómarégióját keresztezésekkel átviszik magas
vérnyomású S patkányba. QTL bizonyított, ha a magas vérnyomású patkánytörzs vérnyomása
lecsökken. Előzetes eredmények alapján a 2-es és 10-es kromoszómán elhelyezkedő
hajlamosító lókuszok között kölcsönhatás volt lehetséges. A kísérletben 3 egértörzset
használtak: 1.) Dahl sóérzékeny patkány (S); 2.) 2-es kromoszóma kongenikus patkány; ahol
a donor a Wystar Kyoto (W) patkány volt, azaz ennek a törzsnek a megfelelő, a 2-es
kromoszómán található genomrégióját vitték be az S patkányba; 3.) Kromoszóma 10
kongenikus patkány; donor: Milan normotensive, M); akceptor: S törzs. Tehát ezek a
patkányok a 2-es, illetve a 10-es megfelelő kromoszómarégión kívül az S törzs genetikai
állományát hordozták (65. ábra). Ennek a 3 állatnak a megfelelő keresztezéseivel előállítottak
egy 2/10 dupla kongenikus állatot S (sóérzékeny törzs) háttérrel.

65. ábra
Dupla kongenikus egértörzsek genetikai térképe a 2-es és a 10-es kromoszómán. A
befeketített részek a normális vérnyomású patkányokból származnak. Ezeket a
kromoszómarészeket keresztezésekkel berakták a sóérzékeny magas vérnyomású (S) patkány
megfelelő kromoszómáiba. Az ábrán látszik, hogy a 10-es kromoszómán olyan, a vérnyomás
szabályozásában fontos gén is találhatók, mint az ACE (9).
Ezután az egyes patkánytörzsek átlag vérnyomását összehasonlították (66. ábra). Azoknak a
patkányoknak lett a legalacsonyabb a vérnyomásuk, amelyeknek a 2-es és 10-es megfelelő
kromoszómarészük a normotenzív patkányokból származott, azaz a dupla kongenikus
patkányoknak. Ez azt bizonyította, hogy a 2-es és a 10-es kromoszóma között valóban
valamilyen kölcsönhatás van, ami befolyásolja a vérnyomást, és ez a kölcsönhatás szinergista
hatású (66. ábra).
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66. ábra
A különböző állatok vérnyomásának összehasonlítása.
Azoknak a patkányoknak a legalacsonyabb a vérnyomásuk, amelyeknek a 2-es és 10-es
megfelelő kromoszómarészük a normotenzív patkányokból származott, azaz az a kongenikus
patkány, amely S genom háttérben a 2-es kromoszómán a W, a 10-es kromoszómán az M
patkányból származó genomterületre homozigóta. Az ábra jobb oldalán látszik a kölcsönhatás
mértéke, ahol a különbség a vérnyomásban nagyobb, mint az egyes kongenikus állatokhoz
képest a különbségek összege (9).
A fenti két állatkísérletben nem azonosítottak konkrét gént, mégis fontos módszereket
láthattunk a magas vérnyomás genomikai hátterének felderítésében. Ennek összetettségét
mutatja, hogy hiába tudjuk már viszonylag gyorsan megszekvenálni a különböző vérnyomású
állatok teljes genomját, azzal még csak egy kis lépéssel kerülünk közelebb a megoldáshoz.
Mint korábban említettük az SHR 3,6 millió SNP-ben különbözött a normotenzív állattól (4).
Hogy ezek közül melyek lehetnek a felelősek a vérnyomásban tapasztalt különbségekért,
ahhoz olyan vizsgálatokat is el kell végezni, mint a fent ismertetettek. Ezután, meg kell nézni,
hogy ezeken a genomterületeken milyen szekvencia különbségek vannak, és a következő,
szintén nem egyszerű lépés, hogy meg kell keresni, hogy melyik lehet felelős, és milyen
módon a fenotípusos különbségért. Ehhez funkcionalitást kell találni az egyes
szekvenciákhoz, és annak kapcsolatát bizonyítani a fenotípussal.
Ez utóbbira példa egy 2011-ben publikált állat- és in vitro kísérlet, amelyben egy magas
vérnyomású (blood pressure high azaz BPH) egértörzs segítségével egy jelölt gén környékén
található szekvencia variációkhoz kerestek funkciót (10). A BPH egeret úgy tenyésztették ki,
hogy mindig a magasabb vérnyomású állatokat keresztezték tovább. Ebben az egérben,
hasonlóan az SHR-ben a mellékvesében több gén eltérő expresszióját tapasztalták
normotenzív állatokkal összehasonlítva. Ezek közül a 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme
A (HMG-CoA) reductase génje (Hmgcr/HMGCR) jó jelölt gén, hiszen ez egy kulcsenzimet
kódol a koleszterin bioszintézisben. A koleszterin többek között prekurzora a glükokortikoid
hormonnak, amely fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában. Emberben, a génben
található rs17238540 (G/T) SNP egy 23 ezer fős vizsgálatban HT-vel asszociált.
A gént és környékét ezután megszekvenálták BPH egérben, valamint normo- és hipotenzív
egerekben. A három egér Hmgcr promóterében számos különbséget találtak. Ezután az
egerekből származó promótereket in vitro rendszerekben (pl. luciferáz-promóter riporter
assay) vizsgálták, és megállapították, hogy a BPH egérből származó promóternek kisebb az
aktivitása, mint a normotenzív egérből származónak, azaz a promóter utáni gén expressziója
alacsonyabb. Ezután, in silico és in vitro módszerekkel megállapították, hogy ez a promóter
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kevésbé köt több transzkripciós faktort (pl. c-Fos, n-Myc). In silico módszer alatt azt kell
érteni, hogy olyan adatbázisokat tanulmányoztak, amelyek tartalmazzák ezeknek a
transzkripciós faktoroknak a kötőhelyeinek a konszenzus szekvenciáját (67. ábra). A
genomban a transzkripciós faktorok oda tudnak kötődni, ahol ezek a szekvenciák
megtalálhatók és a szekvencia után lévő gének expresszióját erősítik. Ha ezekben a
szekvenciákban mutáció történik, akkor gyengébben kötődik oda a transzkripciós faktor és a
gén expressziója csökken. Ezt tapasztalták a BPH egér Hmgcr gén promóterében.

67. ábra
A c-Fos transzkripciós faktor kötőhelyének konszenzus szekvenciája, és annak értékelése,
hogy a különböző egértörzsek Hmgcr promóterében talált szekvencia-részlet milyen
valószínűséggel köti a c-Fos-t. Mint látható a BPH egér szekvenciája, amelyben az utolsó
pozícióban egy T/C szubsztitúció van, kapta az alacsonyabb pontszámot, azaz ez köti kevésbé
(10).
In vitro módszerként EMSA-t használtak. Az EMSA az electrophoretic mobility shift assay
rövidítése, és azon alapszik, hogy elektroforézis során egy molekula mozgása lelassul, ha
hozzákötődik valami (ld. http://en.wikipedia.org/wiki/Electrophoretic_mobility_shift_assay).
Ebben az esetben a BPH egérből származó Hmgcr promóteréhez kevésbé kötődtek a sejtmag
kivonatban található transzkripciós faktorok, ami megerősítette az in silico eredményeket.
Ebben a kísérletben, tehát azonosítottak a poligénes magas vérnyomás modell állatában olyan
szekvencia-variációkat, amelyek, más faktorokkal közösen felelősek lehetnek a tapasztalt
fenotípusért. Funkcionálisan igazolták szerepüket, és megerősítették, hogy a HMGCR gén
fontos szereplő a vérnyomás szabályozásában.

9.10.
Genetikai, genomikai vizsgálatok esszenciális HT-ben
Mint az előzőekben is láthattuk, a vérnyomás szabályozás nagyon összetett folyamat, amely
több, egymástól részben független mechanizmussal történik. Ebből következik, hogy több,
egymástól független folyamat megváltozása egyaránt tartósan emelkedett vérnyomáshoz
vezethet, továbbá, vérnyomás emelkedése több független kórfolyamat eredménye lehet. Az is
lényeges, hogy a szervezetnél erősebb mechanizmusok állnak rendelkezésre a vérnyomás
növelésére, mint csökkentésére, hiszen a vérnyomás fenntartása létfontosságú.
A fentiek alapján, ha a betegeket kizárólag a magas vérnyomásuk alapján válogatjuk ki,
eltekintünk attól, hogy a betegség okai heterogének még az egy etnikumból származó
populáción belül is. A betegség okai lehetnek pl., sóérzékenység, obezitás, szimpatikus túl233

aktivitás, stressz-érzékenység, érrendszeri szerkezeti változások, illetve ezek kombinációi egy
betegen belül, amire rárakódik a környezeti tényezők erős, és betegenként különböző hatása.
Viszont ezek mérésére, azaz arra, hogy a betegeket alcsoportokba osszuk, nem alakultak ki
standard módszerek. Így a magas vérnyomásúakat egy „betegcsoportba” sorolva, az egyes,
különböző folyamatokban szereplő gének hatásai felhígulhatnak, eltűnhetnek. A problémát
tovább bonyolítja, hogy az egyes etnikumokban bizonyítottan más mechanizmusokkal alakul
ki a betegség, és például az USA-ban elég gyakori a populációk keveredése, azaz a
„population admixture”. A HT genomikai vizsgálatok meta-analízisében gyakran előfordult,
hogy az egyes vizsgálatokban kapott pozitív eredmények, az együttes elemzés során eltűntek.
Ennek az lehet a magyarázata, hogy minél nagyobb populációt vizsgálunk, az annál
heterogénebb lehet, és az egyes gének hatása egyre inkább felhígul.

9.10.1. Jelölt gén asszociációs vizsgálatok
A rengeteg eredmény közül néhány érdekesebbet ismertetünk (5).
Angiotensinogén (AGT) gén M235T polimorfizmus, LD-ben van 2 másik polimorfizmussal:
T174M és egy promóter mutációval (-6 G/A), ami transzkripciós faktor kötődést befolyásol.
A T235 gyakorisága nagyon magas az afrikai-ameriakiakban (70% T235 homozigóta vs. 12%
az európaiakban). Azt valószínűsítik, hogy a T235 az ősi típus: sóvisszatartó allél, ami a mai
világban hátrány.
Angiotensin (II) receptor1 (AGTR1) 1166A-C polimorfizmus, egyes fehér populációkban
asszociál magas vérnyomással.
A G-protein egyik alegységét alkotja a guanine nucleotide-binding protein subunit beta-3,
melyet a GNB3 gén kódol. A gén 825 C/T polimorfizmusának, amelyik a 10. exonban
található, T allélja LD-ben van egy splice variációval, amelyben a 9. exonból 41 aminosav
hiányzik, de aminosav kódot nem változtat. Ez az allél-asszociáció (vagy haplotípus) receptor
stimulálásakor felerősödött G-protein aktiválhatóságot okoz. Gyakorisága egy vizsgálatban
44% a normotenzívekben, 53% a HT-sekben (homo+heterozigóta frekvencia) volt. A Gproteinhez kapcsolt, a vérnyomás szabályozásában szerepet játszó receptorok pl.: adrenerg,
dopamin és antidiuretikus hormon receptorok (pl. vasopressin). Ugyanez az allél
obezitásra is hajlamosít, így a HT az obezitáson keresztül is kialakulhat.
Az ACE (angiotensin I converting enzyme, 17q23) kulcsszereplő a vérnyomás
szabályozásában, több vérnyomáscsökkentő támadáspontja. Az ACE gén 16-os intronjában
van egy gyakori ID (inzerció/deléció) polimorfizmus. A két allél populációs gyakorisága
közel egyenlő európaiakban. A D allélban az intronból egy 250 bp-os szakasz hiányzik. Ezen
a szakaszon feltehetőleg egy, a gén szabályozását befolyásoló (expressziót csökkentő)
szekvencia található, hiszen DD-sek (a delécióra homozigóták) ACE szintje kb. kétszerese az
II-sekének (az inzercióra homozigótákénak). A polimorfizmust nagyon sokan vizsgálták, de a
végső megállapítás az, hogy nincs közvetlen összefüggése a vérnyomással. Viszont, a
polimorfizmusnak van bizonyos hatása az ember fenotípusára, hiszen például, az I allél
asszociál a kitartást igénylő sportokkal (hosszútávfutás, hegymászás), és más génekkel
kölcsönhatásban a vérnyomást is befolyásolhatja (ld. lejjebb).
α-Adducin, (ADD1, 4p16.3), sejtmembrán vázprotein, befolyásolja a Na+ transportot,
modulálja a Na-K ATP-áz aktivitást. A vesében, májban és a herében expresszálódik. Egyes
populációkban a G460W (G/T) SNP-je sóérzékenységgel asszociál.
A fenti két gén kölcsönhatásban lehet egymással. Az α-adducin 460W (triptofán)
hordozókban, az ACE DD genotípus szignifikánsan magasabb vérnyomással jár.
A glükagon receptor (GCGR 17q25,) a glükóz metabolizmusban játszik fontos szerepet. A
Gly40Ser mutáció, csökkent ligandkötéssel, és a májból való csökkent cAMP kiáramlással
asszociál. A májból kiáramló cAMP a vesében csökkenti a Na+ és a víz reabszorpciót
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(natriuretikus hatás). A Ser40 előfordulása normotenzívekben: 1%, HT-sekben: 5%. Azaz a
betegekben kb. ötször gyakrabban fordul elő, így asszociál HT-vel.
Az aldosteron synthase (CYP11B2, 8q21) génjében két olyan polimorfizmust találtak,
amelyik asszociált HT-vel. A -344T/C egy transzkripciós faktor kötőhely (steroidogenic
factor-1 (SF1)) polimorfizmus, amely LD-ben van, egy 2-es intronban található
polimorfizmussal. Ez utóbbiban rekombináció során a genetikai anyag egy része kicserélődött
a CYP11B1 gén 2-es intronjának genetikai anyagával. A hordozókban idővel
hyperaldosteronizmus fejlődik ki, azaz magas aldosteron:renin arány (ARR). Mivel
közvetve az aldoszteron a renin szabályozása alatt áll, a kettő szintjének összhangban kellene
lennie, ami egészségesekben igaz is. Viszont a HT-seken belül van egy alcsoport (a betegek
15-30%-a), ahol magas az ARR. A -344T/C polimorfizmusnál a T allél a gyakoribb HTsekben, és az SNP-hez kapcsolható OR = 6,1.
CYP11B1/2 polimorfizmusok feltételezett hatásmechanizmusa. A feltételezett hiba a
CYP11B1 termelésben, s így a kortizolszintben van. Az alacsony kortizolszint
kompenzációjaként az ACTH termelés megnő (a CYP11B1 aktiválója). Ez hosszútávon maga
után vonja a mellékvese kéregállományának hiperpláziáját (növekedését) és a CYP11B2 szint
növekedését, s így az aldoszteron túltermelődését is. Így alacsony renin (és angiotenzin II)
szint ellenére is magas lehet az aldoszteron szintje.
A vérnyomás szabályozásában fontos szerepe van a nitrogén monoxidnak, melynek
termelődését az endothelial nitric oxide synthase (eNOS) katalizálja, (NOS3, 7q36).
Genomszűréssel a lókuszon a terhesség indukálta HT-vel találtak kapcsolatot. A Glu298Asp
(G/T) polimorfizmus is terhességben kialakuló HT-vel asszociált. A T allél, ami a 298
pozícióban levő aszparaginsav kódolásában vesz részt 23%-ban fordult elő HT-sekben és
12%-ban kontrollokban (p<0,01). Más vizsgálatokban a T allél gyógyszerrezisztenciával
asszociált HT kezelésben.
A Gordon szindrómát okozza a WKN1 gén mutációja (ld. fent). Gyakori és ritka
polimorfizmusai is befolyásolják a vérnyomást és a vér kálium szintet.
A GWAS megjelenése óta is folytatnak jelölt gén asszociációs vizsgálatokat. Erre példa egy
2009-ben publikált közlemény (11), melyben a phosducin (PDC) szerepét bizonyították. A
gén hiánya (Pdc–/–) egérben stressz indukálta magas vérnyomás alakult ki. A PDC a Gprotein mediálta receptor átvitel szabályozásában vesz részt. Mint korábban láthattuk Gproteineken, többek között olyan stressz hormonok is hatnak, mint a katekolaminok, amelyek
a vérnyomás szabályozásában is részt vesznek. Az emberen végzett asszociációs vizsgálatban
az rs12402521 SNP-ben a G allél homozigótákban 12-15 Hgmm-rel magasabb volt a
szisztolés vérnyomás, mint az A alléllal rendelkezőkben. Ezt, két etnikumban (afrikai eredetű
USA, és francia-kanadai) is megerősítették (11).

9.10.2. Teljes genomszűrések
A teljes genomszűrések a fent részletezett okok miatt csak nagyon gyenge összefüggéseket
találtak, amelyek ráadásul el is tűntek a meta-analízisben. Viszont az etnikumok nagyfokú
összekeveredését az USA-ban fel tudták használni etnikum specifikus HT markerek
azonosítására. Ezt a módszert population admixture mapping-nek nevezik (12).
A 68. ábrán látható, hogy két, különböző etnikumú populáció genomja hogyan tud
összekeveredni generációk során, illetve az ábra szövegében található a módszer elméleti
alapjainak magyarázata.
Magas vérnyomás azért alkalmas erre a módszerre, mert éles különbség van a HT
gyakoriságában és súlyosságában az afrikai és az európai eredetű etnikumok között. Erre
példa, hogy a kaukázusi (fehér, európai eredetű) amerikaiak halálának oka 13%-ban a HT,
míg az afrikai amerikaiaknak halál okának 24%-a a HT. Ebből, és a HT gyakoriságából a két
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etnikumban (ld. fent) az következik, hogy az afrikaiak genetikailag hajlamosabbak HT-ra, és a
betegség is súlyosabb náluk. A két etnikum évszázadok óta él egymás mellett, és jelentősen
összekeveredtek egymással genomikai szempontból. Az afrikai amerikaiak genetikai háttere
átlagosan 75%-ban afrikai és 25%-ban európai, azaz alkalmasak admixture mapping
analízisre. Az admixture mapping feltétele a 20-80% közötti populáció-keveredés. Olyan
markerekkel kell szűrni, amelyek különböznek a két populáció között. Ha van olyan marker,
amely LD-ben van az afrikaiakban a betegséget okozó variációval, akkor az a beteg
populációban gyakrabban fog előfordulni, mint az európaiakra specifikus marker.
A vizsgálatban 734 afrikai-amerikai magas vérnyomású beteget és 573 kontrollt hasonlítottak
össze 269 mikroszatellita markerrel. A 6q24 és a 21q21-es régiókban, az afrikaiakra
specifikus markerek szignifikánsan gyakrabban fordultak elő a betegekben. Ez azt jelentette,
hogy ezen a két lókuszon olyan variációk lehetnek, amelyek felelősek az afrikaiakban
tapasztalható HT-ért.
Egy későbbi vizsgálatban megismételték a módszert könnyebben vizsgálható és sűrűbben
elhelyezkedő SNP-kel. Itt 2270 etnikum specifikus SNP-vel szűrtek a teljes genomban
(GWAS). Így is azonosították a 6q24 és a 21q21-es lókuszokat. Az asszociáló SNP-k
környékén 51 missense SNP-vel asszociációs vizsgálatot végeztek (13). Azonosították a
VNN1 gént a 6q24-es régióban, mint amelyik felelős az afrikaiakban a HT-ért. Ebben egy
missense SNP-t találtak (rs2272996 azaz N131S), amelyik a fő felelős volt az asszociációért.
A gén a pantetheinase enzimet kódolja, és szerepet játszhat az oxidatív-stressz válaszban.
Hogy ez pontosan milyen mechanizmussal játszik szerepet a magas vérnyomásban az
egyelőre nem ismert.

68. ábra
Population admixture mapping elméleti háttere.
Különböző etnikumok genomjának összekeveredése a generációk alatt.
Ha, az itt pirossal jelölt etnikum egy betegségre sokkal hajlamosabb, mint a kékkel jelölt
etnikum, akkor a kevert genomú populációban a betegek közül többen fogják hordozni a
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piros etnikumból származó, a betegségre hajlamosító markert, mint az várható lenne. Az alsó
rajzon a szaggatott vonallal jelölt területen található a betegség lókusz, és szélsőséges esetben
minden beteg hordozni fog ebben a régióban a piros etnikumból származó markert, viszont a
kontrollok nem. A valós vizsgálatokban nyilvánvalóan nem lesz ennyire igen/nem válasz
jellegű a dolog, hanem statisztikai alapon lehet megválaszolni a kérdést (12).

9.10.3. GWAS eredmények
Az első nagy vizsgálatot a WTCCC végezte (ld. a 2. fejezet), amely egy nagy populációban
számos betegség genomikai hátterét vizsgálta (14). Minden betegségnél találtak asszociáló
SNP-ket és géneket, kivéve a magas vérnyomást, ahol, feltehetőleg a korábban részletezett
okok miatt nem találtak ilyet. Egy másik lehetséges ok, hogy, a populáció átlagéletkora 48 év
volt, azaz sok embernél később fog HT kifejlődni. Valószínűleg idősebb, egészséges
kontrollokat használva erősebbek lettek volna a különbségek.
Viszont később újraelemezték az eredményeket egy másik módszerrel. Itt azt vizsgálták, hogy
az egyes anyagcsere-útvonalakban találhatók-e olyan SNP-k, amelyek gyakorisága
összességében szignifikánsan különbözik a HT-sek és a kontrollok között. Az elemzésben a 3.
fejezetben ismertetett GSEA-t (gene set enrichment analysis) módszert használták. Ezzel
azonosítottak több HT-vel asszociáló anyagcsere-útvonalat. Ilyenek voltak pl.: a dopamin
jelátvitel, cAMP jetátvitel, lipid metabolizmus stb. Bár itt az egyes génekben külön nem
találtak asszociációt, de az azonosított anyagcsere-útvonalak legalább olyan fontosak, hiszen
ezek ugyanúgy segítik megérteni a patogenezist, mint az egyes gének (15).
Az európai populációk közül a németben végeztek el GWAS-t, majd a pozitív eredményeket
újabb német és észt populációkon kísérelték meg megerősíteni. Ez a vizsgálat az obezitásnál
már említett CDH13-at azonosította, melyben az rs11646213 SNP HT-vel, és mind szisztolés,
mind diasztolés vérnyomással asszociált. A CDH13 egy adiponektin receptor és többek
között az aortában, artériákban, szívben is expresszálódik; érfal remodellingben és az
angiogenezisben játszik szerepet, így szerepét biológiailag is lehet magyarázni (16).
Európai populációkon elvégzett GWAS meta-analízisekben QT-ként szisztolés és diasztolés
vérnyomást használtak, és összesen 13 új QTL-t neveztek meg, amelyek vérnyomással
asszociálnak.
A meta-analízisekben összesen 3 közös lókuszt neveztek meg: CYP17A1, SH2B3-ATXN2 és
CSK-ULK3. Az egyes gyakori SNP-k hatása nagyon kicsi volt (< 1 Hgmm), viszont mindkét
vizsgálat ugyanazokat a lókuszokat azonosította szisztolés és diasztolés vérnyomásra, ami azt
mutatja, hogy a kétféle vérnyomás szabályozása megegyezik. Néhány asszociáló lókusz elég
nagy volt (pl. a 10q24-en 430 kb), és az erős LD-k miatt számos gént magában foglalt, így
nem lehetett pontosan megmondani, hogy melyik gén vagy gének a ténylegesen felelősek. A
detektált gének közül csak néhányhoz lehet vérnyomáshoz kapcsolódó útvonalat tenni. A
CYP17A1 egy citokróm P450 gén, mely a steroid 17α-hydroxylase-t kódolja, és mutációja
egy jól ismert betegséget a CAH-t (congenital adrenal hyperplasia) okozza, melynek tünetei
között hipokalémia és HT is van. Az eredmények szerint gyakori polimorfizmusai, ha
gyengén is, de statisztikailag kimutatható módon befolyásolják a vérnyomást. Hasonló a
helyzet a nátriuretikus peptideket kódoló NPPA és NPPB génekkel.
Nem-európai populációkban viszonylag kevés GWAS eredmény született, és azok is alacsony
power-rel rendelkeztek (3. fejezet). A legtöbb, így az első vizsgálatokban nem is talált pozitív
asszociációt, illetve ha talált, azt független populáción nem tudták megerősíteni. Az első
pozitív eredmény egy > 16 ezres koreai populációt vizsgáló GWAS-ban történt, ahol az
ATP2B gént azonosították (18). Az eredmény azért meggyőző, mert ugyanezt a gént egy 30
ezres európai populációt vizsgáló CHARGE konzorcium is azonosította. Ez egy kalcium
pumpa, amelyik Ca-t pumpál ki a sejtekből és a vaszkuláris endotéliumban expresszálódik. A
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magas intracelluláris Ca2+ koncentráció hatására az endotél sejtek összehúzódnak, ezáltal az
erek is szűkülnek, és nő a vérnyomás. Mivel a Ca2+ szerepe ismert a vérnyomás
szabályozásában, hiszen Ca2+ csatornablokkolók szerepelnek a vérnyomáscsökkentők között,
a gén szerepe biológiailag is értelmezhető. Később a gént japán populációban is detektálták.
Japán és más populációkban is detektálták a COMT (catechol-O-methyl transferase) gén
Val158Met polimorfizmusának befolyásolását a vérnyomásra (19). Az enzim a dopamin és a
katekolaminok inaktivizálásában vesz részt. A met-met homozigótáknak magasabb mind a
szisztolés, mind a diasztolés vérnyomásuk, mint a val-val homozigótáknak. Ez utóbbi allélt
hordozókban az enzim aktivitása magasabb.
A japán vizsgálatban azt is nézték, hogy az általuk azonosított 12 SNP kumulatív hordozása
hogyan befolyásolja a vérnyomást. Hasonlóan az obezitásnál leírtakkal, minél több kockázati
allélt hordozott valaki, annál magasabb volt a betegség kockázata, illetve a vérnyomása. Egy
+ allél, átlagosan 1,36 Hgmm növekedést okozott a szisztolés vérnyomásban. És a kockázati
érték is nagyjából lineárisan növekedett az allélok számával (69. ábra).
Az ismert funkciójú gének közül még a CYP11B2-ben (aldosteron synthase) található
gyakori variánsok befolyását igazolták a vérnyomásra többször is (a génről részletesebben ld.
korábban).

69. ábra
A kockázati érték (X tengely, amelyet 12 SNP hordozásából számoltak) növekedése lineáris
összefüggést mutat az átlag szisztolés vérnyomással. Az oszlopok az egy kockázati csoportba
tartozó populáció nagyságát mutatják. A legnagyobb >18-as értékhez átlagosan ~150 Hgmm,
a legkisebb < 8 értékhez ~ 130 Hgmm szisztolés érték tartozik (19).
Egy óriási vizsgálatban, ahol >200 ezer európai eredetű populációt vizsgáltak 29 lókuszt
azonosítottak, amelyek befolyásolták a vérnyomást. Az eredményeket bemutató Manhattan
plot-ot a 70. ábra mutatja (20). A hordozói státusz alapján számolt legmagasabb
kockázattal rendelkezőknek 4,6 Hgmm, és 3,0 Hgmm értékekkel volt magasabb a
szisztolés és diasztolés vérnyomásuk. Ez egyénre lebontva nem túl magas, viszont
populációs szinten már mérhető különbséget ad a kardiovaszkuláris betegség kockázatra. Az
ebben a vizsgálatban azonosított 29 lókusz a számítások alapján a fenotípusos
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különbségek 0,9 %-áért volt felelős. Kiszámolták, hogy még 116 (95% konfidencia
intervallum: 57-174) hasonló erősségű variáns lehet a genomban, ami a fenotípus variáció
2,2%-át tudná magyarázni. Az egyes lókuszok több potenciális gént is tartalmaztak. A
vizsgálat jelentőségére jellemző, hogy 16 új lókuszt tudtak detektálni. Ezek közül érdekes a
GUCY1A3 és GUCY1B3, géneket tartalmazó, melyek az α és β alegységét kódolják az
oldható guanilát cikláznak (soluble guanylate cyclase). A gének kiütése egérben magas
vérnyomást eredményez. Mint korábban látható volt, a guanilát ciklázok fontos szereplők a
vérnyomás szabályozásában.

70. ábra
Szisztolés (a) és diasztolés (b) vérnyomással asszociáló gének egy GWAS metaanalízis
alapján. Az y tengelyen az asszociáció erősségét jellemző –log10P érték látható, az x tengelyen
a kromoszómák. A metaanalízisben az egyes géneket 96-220 ezer mintán értékelték.
A jobb oldali ábrán az látszik, hogy 29 variáns mennyivel növeli meg a szisztolés (piros), és a
diasztolés (kék) vérnyomást (átlag + 95%-os konfidencia intervallum) (20).
A nátriuretikus peptidek is a guanilát cikláz anyagcsereútvonalon keresztül fejtik ki a
hatásukat. A fentieken kívül még két olyan lókuszt találtak, amelyek a nátriuretikus peptidek
anyagcseréjében résztvevő géneket tartalmaznak. Az egyik az MTHFR–NPPB lókusz, mely
az NPPA és NPPB géneket tartalmazza (plusz a fólsav anyagcsere egyik kulcsenzimjét az
MTHFR-t), illetve a másik lókusz, amely az NPR3 gént, amely a natriuretic peptide
clearance receptort (NPR-C).
Az egyik legerősebb összefüggést, és hatáserősséget a GNAS-EDN3 lókuszon kapták. A
GNAS a G proteinek α-alegységét kódolja, így befolyásolja a receptor jelátviteli útvonalakat.
Az EDN3 az endotelin 3-at kódolja, amely egy jól ismert vazoaktív peptid, melyet az endotél
sejtek termelnek. Mindkét gén funkciója alapján jó jelölt gén, és potenciális
gyógyszercélpont.
Összességében meg lehet állapítani, hogy a magas vérnyomás genomikai hátterének
feltérképezése, még a többi gyakori betegséghez képest is komoly kihívást jelentett a
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kutatóknak. Az eddig feltárt genomikai tényezők hasonlóan pl., az obezitáshoz, csak erősen
korlátozott mértékben tudják magyarázni a populációban található különbségeket.
A hipotézis-mentes genomikai vizsgálatok eredményei abból a szempontból különlegesen
érdekesek, hogy a detektált gének messze túlnyomó többsége olyan anyagcsere-útvonalakon
vannak, amelyeket korábban nem ismertünk, és soknál még most sem értjük, hogy milyen
szerepe lehet a vérnyomás szabályozásában. A jelenleg forgalomban levő vérnyomást
szabályozó gyógyszerek nem a most felfedezett útvonalakra hatnak, így az új genomikai
eredmények nyilvánvalóan megteremtik a lehetőségét, hogy olyan új gyógyszereket és
terápiákat fejlesszenek, amelyek a maiaktól eltérő módon és útvonalakra hatnak.
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9.12.

A fejezettel kapcsolatos kérdések

1.
2.
3.
4.
5.

Mit nevezünk esszenciális magas vérnyomásnak?
Mekkora kb. a magas vérnyomás előfordulása kb. a fejlett országokban?
Milyen nem-genetikai tényezők befolyásolják a magas vérnyomás kialakulását?
Kinek a vérnyomása hasonlít jobban egymásra: szülő-gyermek, vagy a testvéreké?
Mi lehet a magyarázata, hogy az afrikai-amerikaiaknak között több a magas
vérnyomású, mint a kaukázusi-amerikaiak között?
6. Melyek a legfontosabb vérnyomás szabályozó mechanizmusok?
7. Mi a RAAS és mit csinál?
8. Mondjon példát a vérnyomás szabályozásban szereplő ioncsatornákra!
9. Hogyan hatnak a natriuretikus peptidek?
10. Milyen fenotípusa van az ANP KO egérnek?
11. Mi az eNOS és hogyan szabályozza a vérnyomást?
12. Mi az angiotenzin II és hogyan szabályozza a vérnyomást?
13. Mi az AME és mi okozza?
14. Mi okozza a glükokortikoiddal kezelhető magas vérnyomást?
15. Mi okozza a terhességben súlyosbodó magas vérnyomás monogénes formáját?
16. Mi okozza a 2-es típusú pseudohypoaldosteronismust?
17. Mi az a Liddle szindróma?
18. Mi lehet az oka annak, hogy a nagy genomszűrések nem találtak „major locust” a
magas vérnyomásnak?
19. Milyen magas vérnyomás állatmodellt ismer?
20. A magas vérnyomásnál a kapcsoltsági analízisre bemutatott állatmodell példában
hogyan találták meg a magas vérnyomásért felelős lókuszt?
21. Milyen a vérnyomása a sóérzékeny (S) patkányhoz képest annak a patkánynak,
amelybe a sórezisztens (R) patkány egyik vérnyomásért felelős lókuszát
keresztezésekkel betették?
22. A magas vérnyomás kongenikus állatmodelljében milyen stratégiával keresik meg a
vérnyomás szabályozásáért felelős géneket?
23. Mi az a dupla kongenikus patkány és mire lehet használni?
24. Hogyan lehet egyegy szekvencia variáns funkcionalitását vizsgálni (példa)?
25. Mi az az EMSA?
26. Mi genomikában az, hogy in silico módszer?
27. Melyik populációban gyakori az angiotenzinogén 235T allél, és mi lehet a
magyarázata?
28. Mi az az ACE, és melyik a leggyakoribb polimorfizmusa?
29. Az α-adducin 460W variációja milyen fenotípussal asszociál egyes populációkban és
milyen másik génnek a polimorfizmusa erősíti fel a hatását?
30. Mit kódol a CYP11B2 gén?
31. Mire hajlamosít a CYP11B2 gén -344T/C polimorfizmusa?
32. Mi az az ARR magas vérnyomásban?
33. Az eNOS 298asp variációja milyen populációban asszociált magas vérnyomással?
34. Miért alkalmas az admixture mapping az afrikai-amerikaiak magas vérnyomásának
vizsgálatára?
35. Hogyan találták meg az afrikai-amerikaiakban admixture mapping-gel a magas
vérnyomásért felelős gént?
36. Értelmezze a takarékos gén elméletét magas vérnyomásban!
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37. Melyik az az angolok által alakított szervezet, amelyik GWA szűrések lehetőségeinek
kihasználására, a gyakori betegségek genomikai hátterének tisztázására jött létre?
38. Mit kódol a CDH13, és polimorfizmusa milyen betegséggel asszociál?
39. Milyen módszerrel elemezték újra magas vérnyomásban a WTCCC GWAS
eredményeit?
40. A GWAS eredményekben talált variánsok, nagyságrendileg milyen mértékben
befolyásolták a magas vérnyomást?
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10. Atherosclerosis genomikai háttere
10.1.
Az atherosclerosis
Az atherosclerosis szó a görög athero (kb. zabkása) és sclerosis (keménység) szavakból
származik. Olyan kórképre utal, amelyben a közepes és nagy erek belső fala foltosan
megvastagszik, plakkok alakulnak ki, amelyek a véráramlást akadályozzák, vagy teljes
elzáródást okoznak. A fejlett országokban, így Magyarországon is, az atherosclerosis által
kiváltott szívbetegség és a stroke az első számú halálozási ok, amely kezelhető, de jelenleg
nem gyógyítható. 2006-ban az Egyesült Államokban az összes halálok 34.2%-át adta
(829.072/2.425.900), míg Magyarországon például 1998-ban 66.000 ember halt meg
atherosclerosis következtében. Ez a szám közel kétszer annyi, mint a rákban, és közel
tízszerese a balesetekben meghaltak számának.
A koronária erek atherosclerosisából származó halálozás az életkorral nő, így a 25-34 éves
korosztályban 10.000 emberből egy, az 55-64 éves korosztályban minden századik ember hal
meg a betegség következtében (1).
Ebben a fejezetben az atherosclerosis miatt kialakuló szívér-betegségekről lesz szó. Ezzel
kapcsolatban néhány betegség-elnevezés és rövidítésük, melyek pontos értelme, bár némileg
eltér egymástól, ebben a fejezetben nem teszünk különbséget köztük, és attól függően
alkalmazzuk őket, hogy a felhasznált források az adott példában melyiket használják:
•
•
•

CAD: Coronary artery disease
CHD: coronary heart disease
CVD: cardiovascular disease

Az atherosclerosis által kiváltott leggyakoribb halálozási ok a miokardiális infarktus (MI). Az
Egyesült Államokban évente 785 000 beteg szenved infarktust, de az utóbbi évtizedekben a
túlélésben jelentős javulás történt. 1995-2005 között 26,4%-kal csökkent a korspecifikus
halálozási arány a jobb kezelési lehetőségek, a kockázati faktorok felismerése és kezelése
(vérnyomás, emelkedett LDL) miatt, illetve az egyik legfontosabb befolyásolható kockázati
tényező a dohányzás gyakoriságának csökkenése miatt. Ez utóbbi prevalenciája 40%-ról 22%ra csökkent ez alatt a 10 év alatt (itt megállt).
A CAD gazdasági és társadalmi jelentőségét Európában mutatják az alábbi számok:
• EU országaiban 170 milliárd €-t költenek évente a betegségre
• Európában 4 millió halálért felelős évente
• A cukorbetegek 50%-a hal meg CVD-ben
• 2011-ben két nagy pályázatot írt ki az EU CAD-dal kapcsolatban:
o HEALTH.2011.2.4.2-2: Evaluation and validation studies of clinically useful
biomarkers in prevention and management of cardiovascular diseases. FP7HEALTH-2011-two-stage. 6 millió €/project
o HEALTH.2011.2.4.2-1: Investigator-driven clinical trials for the management
of cardiovascular diseases. 12 millió €/project (3-3 támogatott project)
Az atherosclerosisra és a hozzá kapcsolódó szívbetegségekre való hajlamot bonyolítja, hogy
a könyvben szereplő, genomikai háttérrel rendelkező betegségek közül a cukorbetegségek, az
obezitás és a magas vérnyomás mind a legfontosabb kockázati tényezők közé tartoznak. A
betegség poligénes jellegét mutatja, hogy kifejlesztettek egy CAD-array-t, amely 2100 jelölt
génben található 49.094 SNP-t variációt tartalmaz (ITMAT-Broad-CARe’’ (IBC) 50K
array).
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Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor pl. a CAD genetikai hátteréről beszélünk, mindig meg
kell vizsgálnunk, hogy az adott rizikó-allél milyen mechanizmussal okozza a kockázatnövekedést. Sokszor nehéz elkülöníteni azokat a genetikai tényezőket, amelyek azért
hajlamosítanak CAD-ra, mert az előző fejezetekben tárgyalt betegségek valamelyikére
hajlamosítanak (T2DM, T1DM, HT, obezitás), azoktól, amelyek más rizikótényezőn, (pl.
lipidszint, fokozott gyulladási hajlam) keresztül, esetleg még ismeretlen mechanizmusokon
keresztül. A patomechanizmus és a genetikai háttér csak részben fed át, hogyha az
atherosclerotikus lézió kialakulásáról beszélünk, vagy az MI-ről. A betegség összetettségét
mutatja, hogy a magas lipidszint hajlamosít CAD-ra, de nem minden magas lipidszintűben
alakul ki a betegség. De ennek az ellenkezője is igaz. A betegek 35%-ának normális a
koleszterin szintje, tehát biztos nem ez iniciálja a betegség kialakulását. Ezek mind azt
mutatják, hogy több patomechanizmus is elvezet CAD-hoz, illetve ezek egymás hatását
erősíthetik, illetve gyengíthetik, azaz a betegség genomikai hátterének feltárásához
rendszerbiológiai módszereket is alkalmazni kell.
Mivel nem minden, a rizikó-betegségben szenvedőben alakul ki CAD, a kontrollok és a
betegek gondos megválogatásával azonosíthatjuk a „specifikusan” CAD-ra jellemző géneket.
Például, ha a CAD betegek és az egészségesek között is van obez, vagy cukorbeteg, normális,
illetve emelkedett lipidszintű, megfelelő statisztikai módszerek, és QT-k alkalmazásával
elkülöníthetők az egyes gének. Hasonlóan, ha összehasonlítjuk azokat a CAD betegeket,
akikben kialakul MI, azokkal, akikben nem, így az MI-specifikus géneket azonosíthatjuk.

10.2.
Az atherosclerosis kockázatát növelő környezeti tényezők
Az atherosclerosis külső és belső rizikófaktorainak megállapítása egy külön, nagyon fontos
tudományág. A jelentősége azért nagy, mert ha a kockázati tényezők feltárásával, esetleg
nem-invazív módszerekkel meg lehetne becsülni, hogy kiben fog CAD kialakulni, megelőző
lépéseket lehetne tenni, amelyekkel akár évtizedekkel is kitolható lenne a komolyabb
betegség kialakulása, illetve jelentősen nőhet a várható élettartam. A Framingham Heart
Study volt az első nagy vizsgálat, amely a kardiovaszkuláris betegségek kockázati tényezőit
vizsgálta, és mai tudásunk nagy része ebből, az azóta is folyó prospektív vizsgálatból
származik (http://www.framinghamheartstudy.org/ ). Számos más ilyen nagy vizsgálat
lezajlott, illetve zajlik napjainkban is. Az előzőekben említett egyik FP7-es pályázat is erről
szól. A kockázati tényezők között vannak genetikaiak, ezekkel foglalkozik elsősorban ez a
fejezet, illetve környezeti tényezők, amiket röviden itt ismertetünk. A kettő kölcsönhatásából
még számos kockázati tényező származik (pl. LDL-C, HDL-C CRP szintek, vagy vérnyomás
stb.), amelyek némelyikéről a továbbiakban is szó lesz. Érdekesség még, hogy többen
döntéstámogató rendszereket fejlesztenek, amelyekbe be kell írni a megállapított kockázati
tényezőket, és az algoritmus segít az orvosnak megállapítani az adott egyén kockázatát. Már
vannak is ilyen, egyelőre viszonylag kezdetleges rendszerek, ilyen pl. a web alapú Edinburgh
Cardiovascular Risk Calculator (http://cvrisk.mvm.ed.ac.uk/), mely továbbfejlesztése
folyamatban van.
Környezeti, kockázatot növelő tényezők:
Dohányzás: A dohányzás és a kardiovaszkuláris betegségek közötti összefüggést is a
Framingham Heart Study tárta fel először. Azt lehet mondani, hogy a naponta elszívott
cigaretta száma arányos a kardiovaszkuláris betegség kockázatával. Az összefüggés azonban
bonyolultabb, sok más tényezőtől is függ, például az életkortól, a dohányzás technikájától,
stb. A legmagasabb MI kockázatot olyan fiataloknál mérték, akik napi >20 cigarettát szívtak.
Náluk az OR 5,6 volt. Időseknél 2,56-os OR-t mértek ugyanebben a vizsgálatban. Ezekhez
azonban hozzá kell tenni, hogy fiatal korban nagyon ritka az MI, idős korban viszont sokkal
gyakoribb, és főleg ez okozza ezt a különbséget. Egy becslés szerint a dohányzás, felelős az
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összes CHD halál 30%-áért az USA-ban. Ezekhez azt is hozzá kell tenni, hogy a dohányzás a
CHD mellett számos más betegségre is hajlamosít, és ezek a negatív hatások összeadódnak.
Mozgásszegény életmód. A mozgásszegény életmód egyike az 5 legfontosabb kockázati
tényezőnek CHD-ra (a másik 4: magas vérnyomás, rossz lipid értékek, dohányzás,
obezitás). Az USA-ban becslések szerint 250 ezer halált okoz évente. A rendszeres mozgás
ráadásul több már rizikófaktor értékét is csökkenti (pl. vérnyomás, obezitás, vér lipidek stb.).
Fertőzés. Mivel az atherosclerosis egy krónikus gyulladásnak tekinthető (ld. lejjebb),
bizonyos érfalakat is érintő bakteriális és vírusos fertőzések növelik a betegség kialakulásának
kockázatát. Néhány gyanúba hozott kórokozó: HIV, CMV, Helicobacter pylori,
Chlamydophila pneumoniae stb. Azonban az az elmélet inkább az elfogadott, hogy
szignifikánsan nem egyetlen patogén, hanem inkább többféle patogén („pathogen burden”)
által kiváltott krónikus gyulladás eredményez emelkedett kockázatot.
Táplálkozás. A táplálkozás az egyik legkönnyebben befolyásolható rizikófaktor. Vannak
olyan táplálékok, amelyek növelik, vannak, amelyek csökkentik a kockázatot. Persze az
összefüggés itt is bonyolultabb, hiszen nagyon sok függ az adott táplálék mennyiségétől.
Például az alkohol kis mennyiségben véd, nagy mennyiségben fokozza a kockázatot. A
nátrium klorid létfontosságú élelmiszer, de nagy mennyiségben emeli a vérnyomást és a CHD
kockázatát. A zsírok közül a telített, állati zsírok, illetve a hidrogénezéssel előállított transz
zsírok nagy mennyiségű fogyasztása káros, többszörösen telítetlen zsíroké védő hatású. Az
állati fehérjék közül a hal fogyasztásának van a legjótékonyabb hatása, míg a növények
fogyasztása (zöldség, gyümölcs, olajos magvak) általában hasznos.
Magzatot érő hatások. A terhesség alatt az anya viselkedése befolyásolja a születendő
gyermeke további sorsát részben epigenetikai mechanizmusokon keresztül. Pl., az anya
dohányzása, rossz táplálkozása komoly kockázati tényezők. Szoros összefüggés van az
alacsony születési súly és a CHD kockázat között.

10.3.
Az atherosclerosis öröklődése
Fiatalabb életkorban a férfiakban sokkal gyakoribb a betegség: 34-44 éves férfiakban 6,1x
gyakoribb, mint nőkben. A menopauza után gyakorisága a nőkben is megemelkedik. Mivel az
életkorral bizonyos fokú atherosclerosis mindenkiben kialakul, ezért az öröklődő hajlamról a
fiatalabb korban kialakuló, és az idősebb korban súlyosabb betegség esetén lehet beszélni.
Éppen ezért férfiaknál 55 éves kor, nőknél 65 éves kor az a határ, ami alatt korai CADról beszélünk, és ahol az öröklődést és a genetikai hajlamot szokták vizsgálni.
Néhány adat az öröklődésről:
• Férfiaknál a relative risk (RR) 5, nőknél 7, ha az első fokú rokonaik között volt korai
CAD-ban szenvedő
• Egypetéjű iker férfiaknál az RR a CAD kifejlődésére: 8,1, kétpetéjűeknél: 3,8 (≈λR)
• Az öröklődés arány kb. 40-50%, a fennmaradó környezeti
• Feketéknél nagyobb a kockázat:
– Halálozási arányok (2005): USA :
– Fehér férfi 324,7/100ezer; fekete: 438,4/100ezer
– Fehér nő: 230,4/100ezer; fekete: 319,7/100ezer (18).
A Second Northwick Park Heart Study II-ben (NPHS-II) 3000 férfiból 35%-nak volt a
családjában koronária betegség. Ez 1,65-szörös CHD kockázattal járt a következő 6 évben. Ez
egyéb kockázati tényezőkkel korrigálva 1,72-re változott (19).
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10.4.
Az atherosclerosis patogenezise
Az atherosclerosis egy progresszív betegség, melynek oka lipidek és fibrosus elemek
felhalmozódása a közepes és nagy erek falában. Az elmúlt évtizedekben jelentősen változtak,
fejlődtek ismereteink a betegség pathomechanizmusáról. Egészen az 1970-es évekig
egyértelműnek látszott, hogy az atherosclerosist a lipidek emelkedett szintje okozza. Ezt
számos kísérletes és klinikai bizonyíték támasztotta alá, amelyek közvetlen kapcsolatot
mutattak ki a hiperkoleszterinémia és az atherosclerosis között (1). A vascularis biológia
fejlődésével az 1970-es és 80-as években a növekedési faktorok és a simaizmok proliferációja
került a fókuszba. Ezt támasztotta alá az erek újbóli beszűkülése (resztenózisa) az artériák
mesterséges tágítása és a bypass műtétek után, melyet a simaizmok proliferációjának
tulajdonítottak. A két elmélet fúziója vezetett ahhoz az elmélethez, hogy az atheroma az
acelluláris lipidek „temetője” melyet proliferált simaizomsejtekből álló kapszula tart fogva
(3). Számos bizonyíték utalt azonban arra, hogy más faktoroknak is szerepet kell játszani az
atherosclerosis, illetve az általa okozott betegségek kialakulásában. Így például nagyszámú
embernél alakul ki coronaria szívbetegség, akiknek a szérum koleszterin szintje normális, és
fordítva, a legtöbb embernél, akinek 5,2 mmol/l – 7,8 mmol/l között van az éhgyomri szérum
koleszterin szintje (normális érték felső határa 5,2 mmol/l) nem alakul ki coronaria
szívbetegség (3).
Az elmúlt évtizedben derült ki, hogy az atherosclerosis egyik legfontosabb hajtóereje a
gyulladás (71. ábra). Míg korábban a legtöbb klinikus úgy tekintette az atheromát, mint egy
sima léziót, az újabb eredmények azt mutatják, hogy az atherogenezis folyamatához nagyban
hozzájárul a lokális gyulladás és az immunválasz aktív folyamata (4). A gyulladás központi
szerepét a betegségben számos állatmodell, klinikai kép és laboratóriumi eredmény
bizonyítja. Így például az általános gyulladást jelző szérum CRP enyhén emelkedett szintje,
kiegészítve a LDL-koleszterin/HDL-koleszterin (LDL-C/HDL-C) hányados magas értékével
jelenti a legnagyobb rizikófaktort coronaria artéria betegségre és myocardialis infarctusra
(4,5).
A legújabb egyesített elmélet szerint a lézió kialakulását elindíthatja mind az emelkedett
lipidszint, mind a gyulladás, illetve a kettő kombinációja (6). Például, ha állatokat atherogén
diétával kezdünk etetni, hamarosan az erek endotél sejtjeinek felszínén leukociták adhézióját
figyelhetjük meg fénymikroszkóppal (7). Ez abból adódik, hogy az endotél sejtek magas
koleszterinszint hatására egy leukocita-kötő sejtadhéziós molekulát a VCAM-1-t (vascular
cell adhesion molecule-1) kezdik expresszálni a felületükön (71. ábra), amely pont azokat a
sejteket köti, amelyek a lézió kialakulásában szerepet játszanak, így a monocitákat és a T
limfocitákat (8). A VCAM-1 expresszióját ebben az esetben valószínűleg az okozza, hogy az
emelkedett LDL szint következtében a lipidrészecskék akkumulálódnak az endotél sejtek
alatti intimában és ott oxidálódnak. Az oxidált LDL-t tekintik az egyik legatherogénabb
részecskének. Hatására kezdik expresszálni az endotél sejtek a VCAM-1-et.
Proinflammatorikus citokinek, mint az interleukin (IL)-1β, vagy a tumor necrosis faktor-α
(TNFα), melyek megtalálhatóak az atheroscleroticus léziókban szintén VCAM-1 expressziót
indukálnak. Így a proinflammatorikus citokinek kapcsolhatják össze a hiperkoleszterinémiát
és a VCAM-1 expressziót.
Az oxidált LDL számos más olyan molekula expresszióját is kiváltja, amelyek
hozzájárulnak az atheroma kialakulásához. Így például hatására az endotél sejtek egyéb
adhéziós molekulákat (pl. P-selectin, E-selectin, ICAM-1 stb.), kemotaktikus fehérjéket, (pl.
monocita kemotaktikus protein-1 (MCP-1)), növekedési faktorokat, (pl. makrofág
kolóniastimuláló faktor (M-CSF)) is expresszálnak (9) (71. ábra). A kemokineknek fontos
szerepük van abban, hogy a leukociták az intimában akkumulálódjanak. Különösen fontos
szerepe van az MCP-1-nek, mely túlexpresszálódik mind a humán, mind az experimentális
atheromában és monocitákat vonz oda. Olyan apoE, vagy LDL receptor (LDL-R) hiányos és
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atherosclerosisra hajlamos egerekben, amelyekből kiütötték az MCP-1-et, vagy receptorát a
CCR2-t, jelentős monocita akkumulációt és helyi lipid szint csökkenést figyeltek meg az
intimában (10,11).

71. ábra
Gyulladás szerepe atherosclerosisban
Az oxidált LDL stimulálja az endothel sejteket, hogy adhéziós molekulákat (E-selectin,
ICAM-1, VCAM-1 stb.) kemokineket (MCP-1) és növekedési faktorokat (M-CSF) termeljen.
Ez a monociták sejtfalba történő toborzásához, makrofággá való éréséhez és proliferációjához
vezet. A makrofágok citokineket, mátrix metalloproteinázokat (MMPs), reaktív oxigén
gyököket (ROS) és szöveti faktort (tissue factor) termelnek, és habos sejtté alakulnak. Ezek
mind elősegítik az atherosclerotikus lézió kialakulását (9).
Az erek falában belülről kifelé a következő rétegeket különböztethetjük meg: endotél,
intima, média (simaizom), adventitia. Az elméletek szerint az atherosclerotikus léziók
kialakulásának első lépése, hogy a nagy és közepes erekben az endotélsejtek között levő
tight junction áteresztőképessége megnő. Ennek oka lehet a véráram által okozott
hemodinamikai stressz, nyírófeszültség (angolul: fluid shear stress). Ezt az is bizonyítva,
hogy ott keletkeznek léziók, ahol az ér elágazik, vagy élesebben kanyarodik, azaz az érfalra
ható erő megnő. Ez amellett, hogy megkönnyíti az LDL bejutását az intimába az
endotélsejtekben is indukál bizonyos géneket, pl. NOS (nitric oxide synthase). Az LDL
részben oxidálodik, azáltal, hogy kapcsolatba kerül ROS-okkal, vagy lipoxigenázokkal. A
HDL az oxidációs folyamatokat gátolni tudja. Az endotél sejteken keresztül az intimába
kerülő monociták az M-CSF hatására makrofággá alakulnak, proliferálnak és felületükön
scavenger receptorokat (SR-A, CD36) expresszálnak (12).
A sejtek szabályozni tudják saját LDL felvételüket, koleszterintermelésüket és
raktározásukat, ha az LDL-t az LDLR-on keresztül veszik fel. Az oxidált LDL azonban
nem kötődik az LDLR-hez, hanem a sejtek scavenger receptorokon keresztül veszik fel őket.
Az ilyen módon a sejtekbe jutott koleszterin nem képes a sejt koleszterin szintjét szabályozni.
Így az intimában keletkező oxidált LDL-t a makrofágok a scavenger receptoraikon keresztül
szabályozatlanul és nagy mennyiségben veszik fel. A makrofágok a nagy mennyiségben
felvett lipidek hatására alakulnak át habos sejtekké, amelyek a korai atherosclerosis egyik
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legfontosabb jellemzőjének az artériák falán látható zsíros csíkoknak (fatty streak) a fő
alkotórészei.
A HDL számos mechanizmussal véd a CAD kialakulásával szemben. Ezek közül
legfontosabb a reverz koleszterin transzport, amellyel a perifériás, sőt a habos sejtekből is
elszállítja a koleszterint a májba, ahol az, az epén keresztül kiválasztódhat. De ezen kívül
számos más mechanizmussal is véd. Például, paraoxonáz (PON) enzimet tartalmaz, amely
védi a lipideket az oxidációtól, befolyásolja a véralvadást, és az endotél sejtek funkcióit.
A habos sejtek apoptosis vagy necrosis következtében elhalnak és lipidtartalmuk hozzájárul
az intimában az extracelluláris lipidek felhalmozódásához. Az intimában található
makrofágok és a T sejtek különböző citokineket és növekedési faktorokat termelnek, melyek
az intima alatti mediában található simaizmok migrációját és proliferációját okozzák.
Ugyanezt okozhatja még számos más faktor is, így az emelkedett szérum homocisztein szint,
a vérnyomás szabályozásában fontos szerepet játszó angiotenzin II, vagy a citomegalovírus
fertőzés is (13,14,15). Az intimába vándorolt simaizomsejtek és az általuk termelt
extracelluláris mátrix fibrosus sapkát alakít ki az extracelluláris lipidek (necroticus mag)
körül, kialakítva ezzel a kemény atheroscleroticus plakkot, amely ha az ér lumene felé
növekszik, szűkíti az ereket (sztenózist okoz) és csökkenti az átáramló vér mennyiségét.
A plakk lehet stabil és sérülékeny is, ez utóbbiban ruptura következhet be. A plakk
repedése, rupturája a vér megalvadását, thrombus kialakulását okozza, ami által a vér
útja elzáródik és az utána következő szövetek vérellátása megszűnik. Ha ez a
szívkoronáriában történik, a vérellátás nélkül maradt szívizom nem képes tovább működni,
bekövetkezik a szívinfarktus. A plakk sérülése következében a plakkból a vérbe kerülő
véralvadást elősegítő fehérjék közül kiemelkedő fontosságú a szöveti faktor (tissue factor),
amely a koagulációs kaszkád elindításának kulcsszereplője (16).
Patológiai bizonyítékai vannak, hogy a thrombus mediálta akut coronaria eseményeket a
plakk sérülékenysége befolyásolja és nem a sztenózis mérete (9). A sérülékeny plakknak
vékony a fibrotikus sapkája és sok, gyulladásos sejtet tartalmaz. A plakk sérülése, rupturája
általában a lézió széleinél következik be, és feltehetőleg gyulladásos folyamatok játszanak
szerepet benne. Erre bizonyíték, hogy a lézió gyakran a plakk gyulladásos mediátorokat
tartalmazó habos sejtekben gazdag részeinél következik be, valamint, hogy a MI és a stroke
gyakrabban fordul el akut fertőzések alatt (17).

10.5.
Monogénes atherosclerosis
Bár az atherosclerosis monogénes formái az összes eset kb. 2%-át teszik ki, felfedezésük
nagyban hozzájárult a betegség pathomechanizmusának megfejtéséhez. Például annak a
felfedezése, hogy a hiperkoleszterinémia kapcsolatban van az atherosclerosis kialakulásával,
hiperkoleszterinémiás, géndefektusos betegek vizsgálatának köszönhető. Ezek az eredmények
hozzájárultak a koleszterin anyagcsere tisztázásához, és hatékony koleszterinszint csökkentő
gyógyszerek kifejlesztéséhez. A következőkben röviden ismertetem a monogénes
atherosclerosisok leggyakoribb és legfontosabb formáit. A monogénes atherosclerosisok
néhány jellemzőjét az 15. táblázat foglalja össze.
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15. táblázat.
Monogénes atherosclerosisok néhány jellemzője
Betegség

Mutáns gén
(kromoszóma
lokalizáció)
LDLR
(19p13.2)

Öröklődés

Molekuláris
mechanizmus

Autoszomális
kodomináns

APOB
(2p24.1)

Autoszomális
kodomináns

A funkcióvesztett receptor
nem veszi fel a
koleszterint (LDL-t)
Az apoB nem képes az
LDLR-hez kötődni

PCSK9
(1p32.3)

Autoszomális
domináns

Autoszomális recesszív
hiperkoleszteinémia
(ARH)
Sitoszterolémia

ARH vagy
adaptin
(1p36.11)
ABCG5, ABCG8
(2p21)

Autoszomális
recesszív

Koleszterol 7α
hidroxiláz (CYP7A1)
hiány
Tangier betegség

CYP7A1
(8q12.1)

Autoszomális
recesszív

ABCA1
(9q31.1)
ABCA1
(9q31.1)

Autoszomális
recesszív
Autoszomális
domináns

APOA1
(11q23)

Autoszomális
recesszív

Familiáris
hiperkoleszterinémia
(FH)
Familiáris defektív
apolipoprotein B
(FDB)
FH3

Familiáris
hipoalfalipoproteinémia
(FHA)
ApoA1 hiány

Autoszomális
recesszív

Felgyorsul az LDLR
lebomlása, nő az LDL,
VLDL termelés
Az LDLR-LDL komplex
nem képes a sejtekbe jutni
(internalizálódni)
A sitoszterol emelkedett
felszívódása és csökkent
kiválasztása
A koleszterin átalakítása
és kiválasztása epesav
formájában sérült
HDL szintézis defektusa
Csökkent HDL szintézis

HDL szintézis defektusa

Fontosabb átlagos
plazmaszintek
(mmol/l)
Koleszterinszint:
Homozigóta: ≈17
Heterozigóta: ≈7.8
Koleszterinszint:
Homozigóta: ≈ 8.5
Heterozigóta: ≈ 7.2
Koleszterinszint:
≈ 7.8
Koleszterinszint:
≈ 11.5
Koleszterinszint:
4-15
Sitoszterol >0.12
(normális<0.024)
Koleszterin: 8-11
(egy család, 3
érintett)
HDL-C normális 110%-a
HDL-C a normális
10-50%-a
HDL-C a normális
1-10%-a

10.5.1. Autoszomális domináns hiperkoleszterinémiák
A monogénes atherosclerosisok túlnyomó részénél a génhiba hiperkoleszterinémiához vezet
(20-23). Ennek leggyakoribb, legsúlyosabb és történelmileg is legfontosabb formája a
familiáris hiperkoleszterinémia (FH). Ez volt az első genetikai lipidanyagcsere betegség,
amelyet klinikailag és molekulárisan is jellemeztek, és tanulmányozásáért Brown és Goldstein
1985-ben Nobel-díjat kapott. A betegséget az LDL receptor (LDLR) mutációja okozza. Az
FH autoszomális kodomináns módon öröklődik, ami azt jelenti, hogy a heterozigóta
hordozóknál (akik egy hibás gént hordoznak) a betegség kevésbé súlyos lefolyású, mint a
homozigótáknál (két hibás LDLR gén). Az FH homozigótáknál a plazma LDL-C szint
környezeti és más genetikai tényezőktől függetlenül rendkívül magas és beavatkozás nélkül,
csak a mutáció súlyosságától függ. Ez utóbbi szempontból a homozigóta FH betegeket a bőr
fibroblaston mért receptor aktivitástól függően két csoportba oszthatjuk. Azok a betegek
akiknek az LDLR aktivitása kevesebb, mint 2%-a a normálisnak, azokat LDLR negatívoknak
hívjuk. Kezeletlen receptor negatív betegek ritkán érik meg a 20 életévet. Azokat a betegeket,
akiknek az LDLR aktivitása 2-25% között van receptor-defektíveknek hívjuk. Ezeknek
valamivel kedvezőbb a prognózisuk, de kevés kivételtől eltekintve 30 éves korukra (sokszor
korábban) klinikailag jelentős atherosclerosis alakul ki náluk.
Az LDLR mutációinak és a FH kapcsolatának a megállapításán túl, az LDLR volt az egyik
első gén, ahol a mutációk hatását fenotípusosan is értelmezni tudták. Ezek alapján meg tudtak
különböztetni pl. null mutációt, amikor működésképtelen torz fehérje keletkezett (oka lehet
nonsense mutáció, vagy frame shift mutáció). Egy másik típusú mutáció a defektív ligand250

kötő mutáció, amikor a fehérje ligand-kötő doménjét érinti a mutáció, és így az apoB-t
és/vagy az apoE-t nem tudja megfelelően kötni, vagy internalizáció-defektív mutáció,
amikor megköti az LDL-t az LDLR, de a mutáció miatt nem tud a sejtbe jutni,
internalizálódni, hanem a sejt felszínén marad (ld. még ARH, lejjebb).
A homozigótákkal összehasonlítva az FH heterozigótáknál a plazma LDL-C szintjük
alacsonyabb (a normálisnak 2-3-szorosa), és függ más genetikai és környezeti tényezőktől is.
Bár a betegség súlyossága függ a mutáció súlyosságától, sokszor ugyanazzal a mutációval
rendelkezőknek lényegesen eltérő plazma LDL-C szintjük lehet, ami mutatja, hogy más
genetikai és környezeti faktorok is befolyásolják. A klinikai prognózis függ egyrészt az LDLC szinttől, másrészt további rizikófaktorok meglététől is.
A betegség gyakorisága heterozigóta formában átlagosan 1/500, bár néhány „founder”
(beltenyészet) populációban így egyes afrikaiakban, finnekben, francia-kanadaiakban, ennél
magasabb lehet. Ezzel az FH az egyik leggyakoribb monogénes betegség. Az FH homozigóta
gyakoriság 1/1.000.000. A betegség genetikai diagnózisát nehezíti, hogy eddig több mint 900
betegséget okozó mutációt találtak, amelyek egy részét csak egy családban mutatták ki.
Jelenlegi ismereteink alapján azonban a betegség molekuláris diagnózisa egyelőre nem javítja
a terápiás lehetőségeket.
A klinikailag FH-s betegek egy részénél az LDLR aktivitása normális, de ha LDL-jüket
egészséges emberbe juttatjuk, az csökkent sebességgel szívódik fel a keringésből. Ezeknek a
betegeknek az LDLR egyik ligand fehérjéjében az apoB-ben van mutációjuk, és a betegséget
familiáris defektív apolipoprotein (apo)B-nek (FDB) hívjuk. Leggyakoribb oka egy
missense mutáció (Arg3500Gln) az APOB génben, de ritkán más mutációk is előfordulnak.
Az FDB gyakorisága közép-európaiaknál 1/500-1/1000 között van, de más populációkban ez
az érték lényegesen alacsonyabb. A betegség öröklődése hasonlóan az FH-hoz, autoszomális
kodomináns, bár a heterozigóta hordozók több mint 25%-nál az LDL-C szint a populáció 95
percentiles értéke alatt van. A heterozigóta FDB-sek átlagos plazma LDL-C értéke kb. 2-3
mmol/l-rel magasabb, mint a hasonló korú népesség értékei, míg az FDB homozigótáknál
ezek az értékek inkább az FH heterozigótákéhoz hasonlítanak. Az FDB-t klinikailag nem
lehet az FH heterozigóta betegségtől megkülönböztetni, de plazma LDL-C értékeik valamivel
alacsonyabbak és a koronária betegségek kialakulása is lassabb FDB-ben, mint FH-ban. A
legtöbb diagnosztizált FDB homozigóta 40 és 60 év között van.
Később az autoszomális domináns hiperkoleszterinémiák egy új formáját sikerült azonosítani,
melyet FH3-nak is szoktak nevezni. Ezek a betegek klinikailag nem különböznek a
heterozigóta FH-soktól és az FDB-sektől. A betegséget okozó mutációk egy PCSK9 nevű
génben vannak, amely a neuronális apoptózis-regulált konvertáz 1-et kódolja. A PCSK9 FH3t okozó mutációi növelik a fehérje proteáz aktivitását (gain of function mutációk) ami
felgyorsítja az LDLR lebomlását. A csökkent LDLR szint csökkenti az LDL metabolizmust
okoz, amely hiperkoleszterinémiához vezet. A betegség becsült gyakorisága <1:2500.
A magas koleszterinszint egyértelműen asszociál CAD-dal. Kérdés, hogy az alacsony
koleszterinszint asszociál-e csökkent betegség-kockázattal? Erre találtak bizonyítékot európai
és fekete amerikai populációban is. A PCSK9 gén funkcióvesztéses mutációi mindkét
etnikumban 15-40%-kal alacsonyabb LDL-C szintet okoztak, mely együtt járt 40-50%-os
CAD kockázat-csökkenéssel (24). A PCSK9 ebből következően potenciális gyógyszer-target
CAD-ban.
10.5.2. Autoszomális recesszív hiperkoleszterinémiák
Az autoszomális recesszív hiperkoleszteinémia (ARH) gyakorlatilag az FH tökéletes
fenokópiáját adja. Az ARH-s betegek plazma LDL szintje a homozigóta és a heterozigóta FHs betegek LDL szintje között van. Az ARH gén az adaptin nevű fehérjét kódolja, mely fontos
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szerepet tölt be az LDLR internalizációjában. ARH negatív emberekben LDLR-okat csak a
sejtek felszínén lehet találni, így a sejtek LDL kötése emelkedett, míg az LDL lebontása
jelentősen csökkent, jelezve, hogy az LDLR-LDL komplex internalizációja sérült. Eddig
különböző családokban 10 ARH mutációt találtak, melyek eredményeképpen minden esetben
torz fehérje keletkezik. Érdekes módon az ARH a hepatocitákon fontos az LDLR normális
működéséhez, de a fibroblasztokon nem.
Normális esetben, a plazmában keringő szterolok 99%-át a koleszterin adja, míg a nemkoleszterin szterolok, mint például a sitoszterol, csak nyomokban fordulnak elő. Ezzel
szemben sitoszterolémiában a plazma sitoszterol szintje több mint 50-szeresére emelkedik és
a keringő és a szöveti szterolok 15%-a növényekből és kagylókból származik. Bár a
koleszterin és a sitoszterol csak néhány oldalláncban található kisebb módosításokban
különbözik egymástól, sorsuk a szervezetben jelentősen különbözik. Mindkét molekulát az
enterociták veszik fel, de míg a koleszterin 20-80%-a a kilomikronokba kerül, addig az
étkezési sitoszterolnak csak 5%-a szívódik fel. A kis mennyiségű májba szállított sitoszterol
azután az epébe kerül. Sitoszterolémiás betegekben viszont a sitoszterol felszívódása megnő,
és kiválasztódása lecsökken. A betegséget két, egymás mellett található génben történő
mutáció okozhatja. Ezek a gének az ABC féltranszporterek családjába tartoznak, nevük
ABCG5 és ABCG8. Eddig több mint 25 mutációt írtak le ezekben a génekben. A betegekben
vagy mindkét ABCG5 gén, vagy mindkét ABCG8 gén volt sérült. Olyan beteget, akinek az
egyik mutációja az ABCG5-ben, a másik az ABCG8-ban van, még nem találtak. Érdekes
módon a kaukázusiakban legtöbbször az ABCG8, míg Japánokban az ABCG5 gén sérült.
Ezek a gének az enterocitákban és a hepatocitákban expresszálódnak, egymással heterodimert
alkotnak és feladatuk a sitoszterol felszívódásának gátlása és kiürülésének elősegítése. A
xantomatosisos, hiperkoleszterinémiás betegek szülei normokoleszterinémiások, és a betegek
az átlagosnál sokkal jobban reagálnak az étkezési koleszterin csökkentésére.
Az epesav bioszintézisében szereplő koleszterol 7α hidroxiláz (CYP7A1) hiányát eddig egy
családban, 3 testvérben írták le. Székletük epesav tartalma 94%-kal alacsonyabb volt a
normálisnál, és plazma koleszterinszintjük emelkedett volt. Mindegyik testvér homozigóta
volt egy „frameshift” mutációra, amely egy korai stop kódon miatt, torz fehérjét
eredményezett. A CYP7A1 hiány feltételezhetően a máj LDLR aktivitás csökkentése útján
okoz hiperkoleszterinémiát és jelzi, hogy a koleszterin ürítése epesav bioszintézisen keresztül
fontos a normális koleszterinszint fenntartásában.
10.5.3. Egyéb atherosclerosisra hajlamosító monogénes betegségek
A HDL fontos szerepet játszik a koleszterinnek a perifériás szövetekből a májba jutásában.
Ennek az anyagcsereútnak a hibája következtében koleszterin rakódik le az artériák falában,
ami korai atherosclerosishoz vezet. A Tangier betegségben szenvedőknek rendkívül
alacsony a HDL-C szintjük. A betegséget az ABCA1 gén mutációi okozzák (23). Ez a fehérje
egyrészt szerepet játszik a koleszterinnek a makrofágokból a HDL-be való jutásában,
másrészt feltehetőleg, a máj HDL termelésében is. A Tangier betegség autoszomális
recesszív, ritka kórkép, eddig a világon kevesebb, mint 100 esetet írtak le. A betegeknek a
HDL hiányon kívül alacsony az LDL-C szintjük, magas a triglicerid- (TG) szintjük, és sárga,
narancssárga a mandulájuk.
Sokkal gyakoribb betegség a familiáris hipoalfalipoproteinémia (FHA), amelynek oka
ugyanezen gén a mutációjának heterozigóta hordozása. Ezekben a betegekben a HDL-C szint
a normálisnak 50%-a, a CAD kockázata kb. 3-szoros, és átlagosnál kb. 10 évvel korábban
kezdődik. A betegségek súlyossága attól is függ, hogy a mutáció mennyire károsítja az
ABCA1 működését.
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Az ABCA1 mutációjához hasonló tüneteket okoz a HDL fő fehérjéjét kódoló APOA1 gén
mutációja. A gén mutációjára homozigótákban gyakorlatilag nincsen HDL, és korai CAD
kialakulása jellemző rájuk. Érdekes módon a mutációkra heterozigóták, bár alacsony a HDLC szintjük, szemben az FHA-s betegekkel, nem mutatnak fokozott atherosclerosis kockázatot.
A fent említett géneken kívül még számos gén mutációja okozhat monogénes formában
emelkedett atherosclerosis kockázatot. Ezeknél azonban az emelkedett kardiovaszkuláris
betegség kockázata rendszerint csak másodlagos, így itt nem kerülnek felsorolásra.

10.6.

Poligénes atherosclerosis

10.6.1. Állatkísérletekből származó eredmények
Ismert, hogy a „vad” egéren nem alakul ki atherosclerosis. Azonban, ha az LDL receptor
(LDLR), vagy az APOE génjüket kiütjük, és megfelelő, ún. Western-típusú (zsírban
gazdag) diétával etetjük őket, az emberéhez igen hasonló atherosclerotikus léziók alakulnak ki
az ereik falában. Állatkísérleteknél számos olyan módszer áll rendelkezésre, amelyekkel a
humán vizsgálatoknál lényegesen pontosabban lehet az atherosclerosisban szerepet játszó
géneket meghatározni. Természetesen az így kapott eredményeket azután humán
vizsgálatokkal kell igazolni. Az egyik ilyen gén, amely szerepét később embereken is
igazolták az 5-lipoxigenáz (5-LO, génje az ALOX5). A 3. fejezetben a „QTL analízis
egérben” részben részletesen olvashatunk egy állatkísérletről, amely elvezetett az ALOX5 gén
azonosításához (25, 26). Atherosclerosisra hajlamos LDLR KO egerekben nem lehetett
atherosclerosist kiváltani, ha az ALOX5 génjüket kiütötték, vagy mutáció miatt inaktív. Ilyen
egér például a CON6 kongenikus egér, melynek genomjának egy kis darabja az inaktív
ALOX5 gént tartalmazza az aktív változat helyett. Az 5-LO a leukotrién szintézis egyik
kulcsenzimje. A leukotriének proinflammatorikus lipid mediátorok, hozzájárulnak az LDL
oxidálásához és többek között MCP-1 expressziót okoznak. Ez utóbbi a monociták érfalba
vonzásáért felelős egyik legfontosabb kemokin. Emberben a gén promóter régiójában
található egy ismétlődő (tandem szekvencia (5’GGGCGG3’), ami egy transzkripciós faktorkötő motívum. A vad (gyakori) típusban ebből 5 van, a variánsban 3 (12 bp deléció). Az egyik
vizsgálatban például a variáns homozigóta hordozóinak szignifikánsan vastagabb volt a
carotis intima-mediajuk (OR = 4,1), 2-szerese volt a CRP szintjük (2,6 vs. 1,3 mg/l).
Feltehetőleg a polimorfizmus megnöveli a leukotrién B4 szintézist. A leukotrién B4 a
leukocitákban termelődik és az endotéliumhoz való adhéziójukat indukálja. A neutrofilek
számára kemoattraktáns és reaktív oxigéngyökök képződését segíti elő. Ezek a
folyamatok mind szerepet játszanak az atheroscleroticus léziók kialakulásában.
Állatkísérletek alapján az APOA2 gén is fontos szerepet játszik az atherosclerosisban. Az
apoA2 az apoA1 mellett a HDL másik fő fehérjéje. Emelkedett szintje, emelkedett CAD
kockázattal (fordítva, mint az apoA1 esetében), emelkedett zsírsav szinttel, csökkent inzulin
rezisztenciával, obezitással asszociál. Pontos funkciója nem ismert. Humán
genomszűréseknél plazma koncentrációja a TG szinttel és familiáris kombinált
hiperlipidémiával (FCHL) mutatott szoros összefüggést. Az ezért felelős genetikai
variációt emberben azonban még nem találták meg.
A limfotoxin-α (LTA) gént is először állatkísérletekben azonosították, mint a betegségben
szerepet játszó gént. LTA KO egérben 3-szoros lézió csökkenést tapasztaltak.
Expresszálódik az atheroscleroticus léziókban, ahol adhéziós molekulák (VCAM, ICAM, Eselectin) és gyulladásos citokinek (TNFα, IL-1α és β) expresszióját fokozza. A gén
jelentőségét mutatja, hogy 1133 MI-n átesett japán vizsgálatakor, amelyeken mindegyiken
közel 100.000 SNP-t vizsgáltak, ennek a génnek a két variációjánál találtak összefüggést a
betegség kialakulásával. A két SNP (252A/G az 1-es intronban, és T26N aminosavcsere)
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funkcióját és jelentőségét sejttenyészeteken és más populációkon is igazolták. A két ritkább
allél (252G és 26N) emelkedett VCAM expresszióval és fokozott CAD és MI kockázattal
járt. Az LTA a galectin-2 (LGALS2) fehérjéhez kötődik. Ez utóbbi szabályozza az LTA
szintjét, és egyik polimorfizmusa a fent említett japán populációban összefüggést mutatott MI
kockázatával.
10.6.2. Lipid anyagcserében szerepet játszó gének
Az atherosclerosisban talán az egyik legtöbbet tanulmányozott gén, a nagy populációs
heterogenitást mutató APOE. Az apoE a chylomicron-remnant, a VLDL, és az IDL része, a
májban és a bélben szintetizálódik. Három gyakori variációját ismerjük: E2, E3, E4 (ugyanez
a sorrend az LDLR-hoz való kötődés erősségében) (72. ábra). Gyakoriságuk kaukázusi
populációban: E3: 77%; E4: 15%; E2: 8%. A két mutációs hely a 112. és 158. aminosavakat
érinti, a variációkban az aminosavak (112/158): E2/E3/E4: cys/cys; cys/arg; arg/arg. A
plazma koleszterinszint az E2 hordozókban (populációs gyakoriságuk 12-16%), átlagosan
10%-kal alacsonyabb, az E4 hordozókban (25-30%), 5%-kal magasabb, mint az E3
homozigótákban. A receptorhoz való kisebb affinitásuk miatt az E2 tartalmú lipidrészecskék
lassabban, míg az E4 tartalmúak gyorsabban távolítódnak el a keringésből. Becslések szerint
az MI kockázat 2-3%-áért felelősek az apoE variációk. Az E2 relatív védelmet jelent, az E4
1,8-szeres kockázatot jelent CAD halálra. Az apoE4 hordozók kisebb, sűrűbb LDL-lel
rendelkeznek, amely hajlamosabb az oxidációra. Az E2 véd oxidáció ellen. Ez azzal
magyarázható, hogy az E2-ben található két ciszteinnek 2 SH csoportja van a fehérje 112-es
és 158-as pozícióiban. Ezzel szemben az E3-nak 1, az E4-nek 0 SH csoportja van ezekben a
pozíciókban. A cisztein az SH csoport segítségével redukálni tudja a szabad oxigén gyököket.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az E2/E2 homozigóták 1-4%-ánál familiáris
disbétalipoproteinémia (magas TC, TG, korai CAD) alakulhat ki. Ehhez azonban még
valamilyen plusz tényező kell: pl.: obesitas, DM, zsíros táplálkozás, alkoholizmus. Ezek a
betegségek, illetve táplálkozási szokások valószínűleg az alternatív apoE tartalmú lipid
eltávolító útvonalat gátolják.

72. ábra
Az APOE gén 3 legfontosabb polimorfizmusa, és a polimorfizmusokat megkülönböztető
aminosavak. Az aminosavak befolyásolják az apoE receptorhoz való kötődését, és a redukáló
képességét.
Bár a környezeti faktorokra, mint például a dohányzásra, vagy a táplálkozásra adott válasz
természetesen multifaktoriális, egyes eredmények arra utalnak, hogy az apoE polimorfizmus
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is szerepet játszik benne. Az egyik vizsgálat eredményei szerint az apoE4 hordozó
dohányosoknak 2,79-szeres, az apoE3 homozigótáknak 1.49 kockázatuk volt CAD
kialakulására a nem-dohányosokkal összehasonlítva. A magyarázat szerint az apoE4
hordozókban kisebb, sűrűbb LDL részecskék vannak, amelyek hajlamosabbak az oxidációra.
A dohányzás tovább növeli az oxidatív stresszt: még könnyebben oxidálódnak az LDL
részecskék. A két hatás egymással összeadódva vezethet nagyobb valószínűséggel oxidált
LDL kialakulásához.
Egy másik vizsgálatban önkéntes férfiakat etettek koleszterinben gazdag diétával. 9%-uk
egyáltalán nem reagált (hyporesponders), 9%-uknak az átlagosnál sokkal jobban
megemelkedett a szérum koleszterinszintje (hyperresponders). Ez egy reprodukálható
jellemzőnek bizonyult. Amikor az értékelésbe a molekuláris genetikai eredményeket is
bevették kiderült, hogy az ApoE2 hordozók átlagosan kevésbé reagálnak a táplálékkal
bevitt koleszterinre, míg az apoE 3/4 genotípusúak az átlagosnál jobban reagálnak.
Ugyanez igaz volt akkor is amikor a koleszterinszint csökkentő diéta hatását vizsgálták.
Az APOA1-C3-A4-A5 génklaszter a 11q23 kromoszómarégióban központi szerepet tölt be a
lipidanyagcserében (73. ábra). Számos SNP-t találtak és tanulmányoztak a régióban, melyek
közül több a familiáris kombinált hiperlipidémiára (FCHL), a korai CAD egyik
legfontosabb rizikófaktorára hajlamosít. Az egyes SNP-k hatásának tanulmányozását azonban
nehezíti, hogy egymás közelében helyezkednek el, és nem egymástól függetlenül öröklődnek.
Genetikai szinten a négy gén között nagyfokú a homológia, ami azt mutatja, hogy egy közös
ősgénből származnak. A génekhez kapcsolódó rengeteg eredményből csak néhányat emelek
ki.
Az apoA1 génben detektált SNP-kben általában a ritkább allélok asszociálnak FCHL-lel és
így CAD-dal is. A két MspI-nek nevezett variáció (G-75A, C383T) additívan növeli a CAD
kockázatát. Ezek az elnevezések gyakran a kimutatásuknál használt restrikciós endonukleáz
enzimek neveiből erednek. Az apoC3 főleg a májban termelődik, a TG-ben gazdag
lipoproteinek és a HDL kicserélhető alkotórésze, az LPL-t gátolja. A 3238G/C, vagy SstI
polimorfizmus emelkedett TG-szinttel mutat kapcsolatot (több etnikumban megerősítve) és
homozigóta formában fokozott CAD kockázattal jár (olasz populáció). Az SNP valószínűleg
egy szabályozó régióban van. A legújabban, in silico eszközökkel felfedezett apoA5 gén a
májban expresszálódik, és terméke szerepet játszik a plazma TG szint szabályozásában (27).
Két SNP-t fedeztek fel (S19W és a -1131T/C), amelyekben a ritka allél (19W és -1131C) több
populációban (magyarban is) emelkedett TG szinttel asszociált. Először magyar populáción
mutatták ki, hogy a -1131C allél emelkedett CAD kockázattal jár. Ezt azután több más
populáción is igazolták.
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73. ábra
Az APOA1-C3-A4-A5 génklaszter a 11q23 kromoszómarégióban. Felül a génekben és
környékükön található, leggyakrabban tanulmányozott polimorfizmusok láthatók, alul
nyilakkal a gének átíródásának irányai.

A CETP (koleszterin észter transzfer protein) központi szerepet játszik a reverz koleszterin
transzportban, mivel a HDL-ről a koleszterin észtert LDL/VLDL-re juttatja, amely így a
májba jut az LDLR-en keresztül. Japán populációban írtak le több olyan mutációt, melyek
jelentős CETP aktivitás csökkenéssel és HDL szint emelkedéssel járnak. Mivel a
hordozókban a reverz koleszterin transzport sérült, magas HDL szintjük ellenére is emelkedett
CAD kockázatot mutatnak. Az előbb említett mutációknál sokkal gyakoribb a TaqI restrikciós
endonukleázzal kimutatható ún. TaqIB polimorfizmus. Feltehetőleg nem az 1-es intronban
található polimorfizmus felelős a talált összefüggésekért, hanem a vele kapcsoltan öröklődő, a
gén promoter régiójában található -629C/A SNP, de a könnyebben kimutatható TaqI
hasítóhely miatt a variációt erről nevezték el. A 30%-os átlagos kaukázusi populációs
gyakoriságot mutató B1/B1 homozigóta állapot magasabb CETP aktivitással, alacsonyabb
HDL szinttel és emelkedett CAD kockázattal asszociál a B1/B2 és a B2/B2 genotípushoz
képest. A B1/B1 homozigóták LDL+VLDL szintje érzékenyebben emelkedik a táplálék
zsírtartalmának és a telített/többszörösen telített zsírsav arányának emelése esetén.
A lipoprotein lipáz (LPL) feladata, hogy a HDL-ből és TG gazdag lipoproteinekből a TG-t
szabad zsírsavakra és glicerinre bontsa. A perifériás sejtek így képesek a TG-eket felvenni. Az
LPL ezenkívül „híd” funkciót lát el a lipoproteinek és a sejtfelszín között. A leggyakrabban
tanulmányozott polimorfizmusa a kaukázusi populációban 2-5%-os gyakoriságot mutató
D9N. 9N hordozókban az enzim szekréciója romlik, ami dohányos, vagy obez férfiakban
alacsony HDL-lel, magas TG-vel, korai CAD-dal és MI-vel asszociál. A magyarázat szerint
az LPL csökkent aktivitása nem tud megbirkózni az obezitásban a megnövekedett VLDL
szinttel, ami így fokozott mértékben marad a keringésben. A gén-környezet kölcsönhatásra
szép példát mutatott az a vizsgálat, amelyben 2705 ember vett részt. Az eredmények alapján
az N9 allél dohányosokban 10,4-szeresére növelte az ischemiás szívbetegség kockázatát
összehasonlítva D9 nem-dohányosokkal. A jelenség magyarázata szerint lehet, hogy az N9
mutáció növeli a ragadóságát az LPL-nek, ami így több lipidet tart fogva. A dohányzás
károsítja az endothel sejteket, fokozza az LPL szintézist és az oxidációt. Ezek
következményeként elképzelhető, hogy több atherogen oxidált LDL keletkezik az N9
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hordozó, dohányosokban. Az LPL N9 módosító hatását az is mutatja, hogy a heterozigóta
FH-sok közül szignifikánsan többen lettek CVD-sek, illetve rosszabbak voltak a lipi
értékeik, ha az LDLR mutáció mellett az N9 variánst is hordozták. Ez is mutatja, hogy erős
mutáció hatását erősen befolyásolhatják, gyenge hatású variánsok is.
Az ABCA1 génben a Tangier betegséget és az FHA-t okozó ritka, súlyos mutációk mellett
gyakoriak az enyhe funkcióváltozást okozó SNP-k. Az egyik vizsgálatban az ABCA1 génben
található 12 SNP járt lipid plazmaszint különbséggel, vagy atherosclerosis
kockázatváltozással, 7 mutatott csak atherosclerosis kockázatában változást anélkül, hogy a
lipidszint változott volna. Ez azt mutatja, hogy az ABCA1 nemcsak a HDL-C szinten
keresztül befolyásolja az atherosclerosis kockázatát. Feltételezések szerint a HDL szerkezete
és minősége is számít. Ezt állatkísérletekben is igazolták. Például ABCA1 transzgenikus
egerekben, ahol az ABCA1 gén termelődésének a mennyiségét jelentősen megnövelték, kis
HDL-C szint változást tapasztaltak amellett, hogy az atherosclerosis kockázata jelentősen
csökkent volna.
A paraoxonáznak (PON) három izoenzimje létezik, de atherosclerosisban a PON1 formának
mutatták ki jelentőségét. A PON1 a HDL-hez kapcsolódik, fő jelentősége, hogy védi az LDLt az oxidálás ellen és inaktiválja az oxidált LDL-t. Jelentőségét állatkísérletek is igazolják,
hiszen a PON1 mennyisége egerekben befolyásolja az atheroscleroticus lesiok méretét.
Atherosclerosisra hajlamos genetikai hátterű és „western-típusú” diétával táplált
transzgenikus egerekben, melyek túlexpresszálják a PON1-et szignifikánsan kisebb, a PON1
hiányos KO egerekben szignifikánsan nagyobb volt a lesiok mérete. A PON1 a májban
expresszálódik, aktivitása emberek között nagy változatosságot mutat. Ennek egyik forrása a
gén polimorfizmusa: A Q192R (frekvencia: Q192: 0,75 kaukázusi, 0,3 ázsiai populációban)
szubsztrátfüggő módon befolyásolja az enzimaktivitást. Az R192 variációnak kisebb az
enzimaktivitása. Más polimorfizmusai a PON1 mennyiségét befolyásolják. Az L55M
polimorfizmus (L55 gyakorisága kaukázusi populációban 57%) M55 formája alacsonyabb
PON1 szinttel jár. Találtak még néhány promoter polimorfizmust is, melyek közül a -108C/T
a legjelentősebb, és amelyik szintén befolyásolja a PON1 plazma szintet. A rendkívül
heterogén genetikai háttér és az eltérő környezeti tényezők miatt a különböző populációkban,
és vizsgálatokban nagyon változatos eredményeket kaptak. Az R192 forma a vizsgálatok egy
részében fokozta a vaszkuláris betegségek kockázatát, más részében nem. Ráadásul a pozitív
esetek is nagyfokú heterogenitást mutattak a kockázat mértékében (1,44 és 11,67-szeres
kockázati érték között). Elfogadott vélekedés szerint a különböző környezeti és genetikai
faktorok zavaró hatása miatt a PON1 hatását CAD kockázatára legjobban úgy lehet
megbecsülni, ha a Q192R polimorfizmus mellett a PON1 plazma szintjét/aktivitását is
meghatározzuk.
Az Lp(a) koleszterinben gazdag LDL-szerű részecske. Apo(a)-t tartalmaz, génje az LPA, és
diszulfid kötéssel kapcsolódik az apoB-100-hoz. Hajlamos oxidálódásra és oxidált formája
nagyon atherogén. Érdekes módon csak majmokban és emberben van, de pl. egérben nincs,
ami megnehezíti tanulmányozását. Szerepe ismeretlen, talán a fertőzések elleni védekezésben,
de nem létfontosságú.
Szintje, mely genetikailag meghatározott és 90%-ban az LPA genotípustól függ, korrelál
CAD kockázatával. Az egyik vizsgálat alapján például magasabb Lp(a) szint alacsonyabb
túlélési eséllyel járt a 65 évesnél idősebb populációban. Az apo(a) szerkezetileg hasonlít a
plazminogén-hez (aminek véralvadásban a fibrinolízisben van szerepe), hiszen az evolúció
során génduplikációval abból alakult ki. Feltételezések szerint versenyezhet a plazminogénnel
a thrombusban a fibrinért, de nem emészti meg, lassítva így annak felszívódását. Az oxidált
forma atherogén hatása mellett, ezzel is magyarázzák jelentőségét CAD-ban és MI-ben.
Genetikai szinten az apo(a) rendkívül polimorf. Egyik legjelentősebb variánsa az 5’ nem
átíródó régióban (UTR) található pentanukleotid ismétlődési polimorfizmus: (TTTTA)n.
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Magas ismétlődési szám (n>10) gyakrabban fordul elő CAD-ban. Az apo(a): struktúrálisan is
heterogén. Különböző számú modulokból épülhet fel, melyeket kringle-knek hívunk. A
kringle4 motívumok száma, azaz az apo(a) fehérje mérete, több vizsgálatban is fordítottan
arányos volt a CAD kockázatával.
10.6.3. A gyulladási folyamatban szerepet játszó gének
Az elmúlt évtizedben derült ki, hogy az atherosclerosis egyik legfontosabb hajtóereje a
gyulladás. Míg korábban a legtöbb klinikus úgy tekintette az atheromát, mint egy sima léziót,
az újabb eredmények azt mutatják, hogy az atherogenesis folyamatához nagyban hozzájárul a
lokális gyulladás és az immunválasz aktív folyamata. A gyulladás központi szerepét a
betegségben számos állatmodell, klinikai kép és laboratóriumi eredmény bizonyítja. Így
például az általános gyulladást jelző szérum CRP enyhén emelkedett szintje, kiegészítve a
LDL-C/HDL-C hányados magas értékével nagyon magas rizikófaktort jelent CAD és MI
kialakulására.
Rengeteg olyan, a gyulladási folyamatokban szereplő gént írtak le, amely szerepet játszhat az
atherosclerosisban. Itt, most csak néhány eredményt ismertetek.
Az interleukin (IL)-6 egy proinflammatorikus citokin, a CRP termelését stimulálja a májban.
Szintje asszociál CAD emelkedett kockázatával. A leggyakrabban tanulmányozott variánsa a
gén promoter régiójában találhat -174 G/C polimorfizmus, mely egy transzkripciós faktor
kötőhelyet befolyásol. A C allél emelkedett IL-6 szinttel asszociál. A C allél hordozása a
különböző nagy vizsgálatokban 1,32-2,95-szörös relatív CAD kockázattal társult.
A peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα, PPARA gén) egy sejtmag
hormonreceptor. Többek között májban, szívben, vázizomban, zsírsavakat lebontó
szövetekben, endothel sejtekben expresszálódik. Az atherosclerosis szempontjából fontos
ligandjai a zsírsavak és a fibrátok. Többek között lipid metabolizmusban és gyulladásban
résztvevő géneket is szabályoz, pl. MCP-1, VCAM-1 (adhéziós fehérje), SF-BI (scavenger
receptor, habos sejt kialakulása), ABCA-1 stb. A ppara KO egerekben emelkedett a
gyulladásos válasz, és magasabb a lipid peroxid szint. A génben 2 jelentős SNP-t találtak:
az L162V és a 7-es intronban található TaqI (G/C) polimorfizmusokat. A két variáns
egymással linkage disequilibriumban van (nem egymástól függetlenül öröklődnek), azaz a
V162 variáns legtöbbször a C alléllal fordul elő együtt. Több nagy vizsgálat szerint a 162LL
genotípus illetve a 7-es intronban levő C allél hordozása atherosclerosis felgyorsult
progressziójával mutatott összefüggést, míg ischemiás szívbetegségre a 162LL és az intron 7
CC genotípussal rendelkezőknek van a legnagyobb kockázata. Túlélési esélyük az LL/CC
genotípusúaknak volt a legrosszabb. A polimorfizmusok nem befolyásolták a lipidszinteket,
így feltehetőleg a gyulladási hajlam és az oxidatív stressz befolyásolásán keresztül hatnak a
vaszkuláris betegségek kialakulására.
A kemokineknek fontos szerepük van abban, hogy a leukociták az intimában
akkumulálódjanak. Különösen fontos szerepe van az MCP-1-nek (a gén neve CCL2), mely
túlexpresszálódik mind a humán, mind az experimentális atheromában és monocitákat vonz
oda. Olyan apoE, vagy LDLR hiányos és atherosclerosisra hajlamos egerekben, amelyekből
kiütötték az MCP-1-et, vagy receptorát a CCR2-t, jelentős monocita akkumulációt és helyi
lipidszint csökkenést figyeltek meg az intimában. Az MCP-1 távoli szabályozó régiójában
található egy A/G polimorfizmus –2518-as pozícióban, amely befolyásolja az MCP-1
expresszióját gyulladási stimulusra. Egy magyar vizsgálatban a G allélra homozigóták
emelkedett CAD kockázatot mutattak (28, 29). A kemokin receptorok közül CCR5-nek van
egy 32 bp deléciós (CCR5∆32) változata. A delécióra homozigótákban nincs funkcionális
CCR5 receptor, és két vizsgálatban is védetteknek bizonyultak CAD kialakulásával szemben.
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A Toll-Like receptorok (TLR) pathogén-asszociált molekuláris mintázatokat ismernek fel,
és számos gyulladásos gén expresszióját indukálják. A TLR1, TLR2 és TLR4 expressziója az
atheroscleroticus plakkokban jelentősen emelkedett. A TLR2 és TLR4 génekben írtak le
kardiovaszkuláris betegségek kockázatát befolyásoló polimorfizmusokat. A leggyakrabban a
TLR4 Asp299Gly SNP-jét vizsgálták, mely megakadályozza a receptor-mediált LPS
(lipopoliszacharid) szignalizációt. Az eredmények kissé ellentmondásosak, hiszen egyes
vizsgálatokban a 299Gly forma védelmet nyújtott CAD-dal szemben, míg máshol, MI-s
férfiakban gyakrabban fordult elő, mint egészségesekben.
Ugyanezen a jelátviteli útvonalon van a CD14 (bakteriális LPS receptor), mely LPS kötés
esetén számos gyulladásos citokin termelését indukálja. A -260C/T promoter polimorfizmus
T allélja emelkedett CD14 szintézissel asszociál. Az egyik vizsgálatban a hagyományos
rizikófaktorok tekintetében alacsony kockázatúnak minősülőknél, a TT homozigótaságnak
közel 4-szeres atherosclerosis és MI kockázatát találták.
A nitrogén monoxid (NO) fontos szabályozó szerepet tölt be az endotheliumban, gátolva az
atherogenesist. Az endotheliumban az eNOS (endotheliális nitrogén oxid szintáz, NOS3) Largininből szintetizálja a NO-t. A gén több polimorfizmusát is leírták, melyek közül a 894G/T
(E298D) és a -786 T/C promoter polimorfizmus szerepét bizonyították CAD-ban.
A 6-os kromoszóma rövid karján a 6p21.3 pozícióban található az MHC gének régiója.
Számos gyulladásban fontos gén (például a már korábban tárgyalt LTA, és TNFA
helyezkednek még itt el. Ebben a régióban fokozottan érvényes az, hogy az itt, viszonylag
nagy területen elhelyezkedő gének nem egymástól függetlenül öröklődnek. Ezt úgy hívjuk,
hogy itt kiterjedt vagy „befagyott” (frozen) haplotípusok, vannak. Ebből kifolyólag az itt
található genetikai variációk hatását még nehezebb egymástól függetlenül megítélni. A
haplotípusok közül a 8.1-es ősi haplotípus (melyen például az emelkedett expressziót mutató
gyulladásos citokinvariáció a TNFα -308A, és a hemolitikusan inaktív komplement
fehérjevariáció a C4A*Q0 található) hordozása CAD és MI megnövekedett kockázatával
asszociált. A C4 komplement fehérje másik izotípusának a C4B-nek az inaktív C4B*Q0
formája csökkent várható élettartammal, és emelkedett CAD kockázatával mutatott
összefüggést (30).
10.6.4. Egyéb gének
A lipidanyagcsere és a gyulladáson kívül még számos más anyagcsere-útvonal variációja
befolyásolhatja az atherosclerosisra való hajlamot. Ilyenek például a homocisztein
anyagcsereútvonal, a renin-angiotenzin rendszer, vagy a koagulációs faktorok
polimorfizmusai.
Az egyik legtöbbet vizsgált genetikai variáció, a homocisztein lebontásában fontos szerepet
betöltő MTHFR gén 677C/T polimorfizmusa. Az emelkedett homocisztein szint hozzájárul
az endotél sejtek sérüléséhez és a simaizmok proliferációjához. Az MTHFR 677T, ún. hőlabil
változatának CAD-ban betöltött szerepe ellentmondásos. Jelentősége feltehetőleg fólsav
hiányos táplálkozásnál van, mikor a TT homozigótákban (magyar gyakoriságuk kb. 10%)
magas a homocisztein szint és, így emelkedik a CAD kockázata.
Az atherosclerosis pathomechanizmusában közvetve olyan gének is szerepet játszhatnak, mint
például az alkohol dehidrogenáz (ADH). Az ADH3 izoenzimnek 2 gyakori allélja van: γ1
(40% allélgyakoriságú, gyors metabolizmus) és γ2 (60%, lassú (2,5x-es különbség). Egy
nagy, USA-ban végzett vizsgálat alapján azokban, akik ADH3 γ2γ2 genotípusúak, és
naponta legalább 14g alkoholt ittak, (kb.1 pohár sör) de nem alkoholisták, az MI
kockázata 0,14 re csökkent, azaz 7,1x kisebb esélyük volt az MI kialakulására, szemben az
alkoholt nem fogyasztó γ1γ1 genotípusúak 1-szeres kockázatával és az alkoholt fogyasztó,
γ1γ1 genotípusúak 0.62-szeres kockázatával (31). Az alkoholt fogyasztó ADH3 γ2γ2
genotípusúaknak volt a legmagasabb a HDL szérumszintjük. A vizsgálat alapján az alkohol
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részben a HDL szint emelésével csökkenti az MI kockázatát. A lassabban lebontó
izoenzimekkel rendelkezőkre erőteljesebb ez a hatás. Statisztikai elemzések alapján az
alkohol más mechanizmussal is (pl. csökkenti a gyulladási hajlamot) mérsékli a CAD
kialakulásának valószínűségét.
Jó példa az atherosclerosisban szerepet játszó sokféle lehetséges folyamatra és génre, az a
nagy japán genetikai vizsgálat, amelyben 2819 MI-s beteget, és 2242 kontrollt vizsgáltak. A
vizsgálatra 71 jelölt génben 112 polimorfizmust választottak ki (32). A MI-sal a különböző
nemekben a legerősebb összefüggést mutató gének a következők voltak:
Connexin-37, génje a GJA4: polimorfizmusa férfiakban növelte meg az MI kockázatát. Az
endotél sejtek közötti kommunikációban, a gap junction felépítésében van szerepe.
Atherosclerosis kialakulásakor a lipidek számára megnövekszik az endotél sejtek
átjárhatósága.
p22phox, génje a CYBA: (férfiakban) szuperoxid termelésben résztvevő citokróm b könnyű
láncát kódolja. Polimorfizmusa befolyásolja az ér-simaizmok reaktív oxigén termelését. Így
az atherogén oxLDL kialakulásában lehet szerepe.
Plasminogen-activator inhibitor type 1 (PAI-I, SERPINE1): nőkben hajlamosít. Szerepe a
véralvadásban van, befolyásolja a fibrinolízist; trombózist, így az erek elzáródását.
Stromelysin-1, MMP3: polimorfizmusa nőkben hajlamosít, az erek falában, a mátrix
metabolizmusban játszik szerepet, így az érfal remodellingjét, a léziók kialakulását
befolyásolja.
Néhány példa a jelölt gén asszociációs vizsgálatokból az összefoglaló, 16. táblázatban
található.
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16.táblázat.
Néhány, a multifaktoriális atherosclerosisban szerepet játszó jelölt gén, lokalizációja és
lehetséges szerepe
Jelölt gén

Lokalizáció Atherosclerosis szempontjából fontos
funkció

ABCA1

9q31.1

Koleszterin transzport, HDL szintézis

Alkohol dehidrogenáz 3
(ADH3)
Apo(a) (LPA)
APOA1

4q21-q23

Alkohol metabolizmus

6q27
11q23

Lp(a) része
HDL fehérjéje

APOC3

11q23

APOA5

11q23

TG-ben gazdag lipoproteinek és a HDL
kicserélhető alkotórésze, az LPL-t gátolja
Plazma TG szint szabályozása

APOA2
APOE
CCR5

1q21-q23
19q13.2
3p21

CD14
Complement C4 (C4A,
C4B)
Connexin-37 (GJA4)
Galectin-2 (LGALS2)
Endotheliális nitrogén
oxid szintáz (NOS3)
Interleukin (IL)-6 (IL6)
Koleszterin észter
transzfer protein (CETP)
Limfotoxin-α (LTA)

5q31.1
6p21.3

5-lipoxigenáz (ALOX5).

10q11.2

Lipoprotein lipáz (LPL)

8p22

Monocita kemoattraktáns
protein 1 (MCP-1, CCL2)
MTHFR

17q11.2q21.1
1p36

Paraoxonáz 1 (PON1)

7q21.3

HDL-ben védi az LDL-t az oxidálás ellen
és inaktiválja az oxidált LDL-t

Peroxisome proliferatoractivated receptor
α (PPARΑ)

22q13.31

Plasminogen-activator
inhibitor type 1
(SERPINE1)
p22phox (CYBA)

7q21.3-q22

Sejtmag hormonreceptor, ligandjai: fibrátok
és a zsírsavak; lipid metabolizmusban és
gyulladásban résztvevő géneket is
szabályoz
Fibrinolízis

Stromelysin-1 (MMP3)
Toll-Like receptor 4

11q22.3
9q32-q33

1p35.1
22q13.1
7q36
7p21
16q21
6p21.3

16q24

HDL fehérjéje
LDLR egyik ligandja
Kemokin receptor a T sejteken,
monocitákon, makrofágokon, vascularis
simaizmokon
Bakteriális LPS receptor
Bakteriális fertőzés elleni védekezés

Vizsgált fontosabb
variációk; befolyásolt
fenotípus
Több SNP; HDL,
atherosclerosis
γ1γ2 alkoholfogyasztás
mellett MI
(TTTTA)n; CAD Lp(a)
G-75A, C383T; FCHL,
CAD
3238G/C: TG, CAD,
FCHL
S19W, -1131T/C: TG,
CAD, FCHL
FCHL, CAD
apoE2,E3,E4: CAD, MI
CCR5∆32; CAD

-260C/T, MI
C4A*Q0, C4B*Q0; CAD

Endothel sejtek között gap junction fehérje
LTA expresszióját szabályozza
NO termelése, simaizom lazítás,
atherogenesist gátolja
Proinflammatorikus citokin
HDL-ről a koleszterin észtert LDL/VLDLre juttatja
Adhéziós molekulák és gyulladásos
citokinek expresszióját fokozza az
intimában
A leukotrién szintézis kulcsenzimje

C1019T, férfiakban MI
3279C/T; MI
894G/T (E298D), -786
T/C; CAD, MI
-174G/C, CAD
TaqIB, -629C/A; CAD,
HDL
252A/G T26N; VCAM
expresszió, CAD, MI

Homocisztein metabolizmusa

677C/T, fólsav
hiányosokban CAD
Q192R, L55M, -108C/T,
CAD

A promoter régióban 12
bp deléció; CAD
TG-t szabad zsírsavakra és glicerinre bontja D9N; HDL, TG, CAD,
MI
Monociták vonzása az érfalba
-2518A/G; CAD

Ér-simaizmok reaktív oxigén termelése,
oxLDL keletkezése
Kötőszövetek újjáépítése az érfalban
Gyulladásos gének expresszióját indukálja.

L162V, TaqI (G/C) (7-es
intron), ischemiás
szívbetegség
-668 4G/5G, nőkben MI

C242T, férfiakban MI
-1171 5A/6A, nőkben MI
Asp299Gly, CAD, MI
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(TLR4)
Tumor necrosis faktor α
(TNF)

6p21.3

Proinflammatorikus citokin

-308G/A, 8.1 haplotípus;
obesitas, CAD, MI

10.6.5. Mikro-RNS-ek szerepe CAD-ban.
A fehérjét kódoló gének mellett egyre több eredmény gyűlik az RNS-t kódoló gének
szerepéről. Mint már korábban láthattuk a miRNS-ek fehérje kódoló gének expresszióját
gátolják a transzkripció és a transzláció befolyásolásával. Néhány eredmény egy vizsgálatból,
amelyben a miRNS-ek expreszióját hasonlították össze CAD beteg és egészséges plazmában
(33):
miR-126 és miR-17 család: endotél sejtekben expresszálódnak: alacsonyabb a szintjük CADban.
miR-155: gyulladással-asszociált, szintje alacsonyabb CAD-ban.
miR-145: simaizomban expresszálódik, szintje alacsonyabb CAD-ban.
miR-133a, miR-208a: szívizomban expresszálódnak, szintjük emelkedett.
A fent felsoroltakon kívül a 2011 áprilisi miRNA adatbázisban (34) található 1492 miRNA
közül még több szerepét leírták atherosclerosisban, vagy a lipid anyagcserében. Folynak
kutatások abban az irányban is, hogy a miRNS-eket predikciós markerként használják, és
mivel a vizeletbe is kiválasztódnak, és viszonylag stabilak, ezért akár onnan is kimutathatók
(35), így nem invazív mintavétellel is biomarkerként funkcionálhatnak. Hogy valóban
alkalmasak-e biomarkernek, az jelenleg kutatás tárgya. A miRNS-ekkel kapcsolatban az is
érdekesség, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján a vérben mikrovezikulákban
szállítódnak.

10.7.
Genomikai eredmények atherosclerosisban
Az előző fejezetekben bemutatott betegségekhez hasonlóan itt is rengeteg genomikai
eredmény született az elmúlt években, melyek közül néhány érdekesebbet mutatunk be
példaként.
10.7.1. Teljes genomszűrés eredményei
A teljes genomszűrések nem hoztak átütő sikert atherosclerosisban sem. A néhány
megnevezett gén jelentősége vitatott. Mint láttuk (3. fejezet), ezekben a vizsgálatokban
családokat vizsgálnak és ASP-t (affected sib pair analízist) alkalmaznak. A családok gyűjtését
nehezíti, hogy még a genetikai hátterű korai CAD-ban is a betegpopuláció késő középkorú,
idős, 50-65 év közötti, akiknek a szülei általában már nem élnek.
Az egyik vizsgálatban, ahol olyan családokat vizsgáltak, ahol a CAD öröklődése
autoszomális domináns mintázatot mutatott, a 15q26 kromoszómarégiót azonosították, és a
MEF2A gént (myocyte enhancer factor 2) nevezték meg mint jelölt gént. A gén terméke
szerepet játszik a szívizom fejlődésében és a vaszkuláris morfogenezisben. A génben levő
variánsok szerepét asszociációs vizsgálatokban először igazolták, később cáfolták (36, 37).
Egy másik vizsgálatban a 12p13-at azonosították, ahol az LRP6 gént (LDL-receptor related
protein 6) nevezték meg jelöltként. Ez a Wnt jelátviteli útvonalon van, akárcsak a T2DM-ben
főszereplő TCF7L2. Ez az anyagcsereútvonal a vaszkuláris fejlődésben, a remodellingben, a
glükóz és a lipid metabolizmusban játszik szerepet. Gyakori variánsai az LDL anyagcserét
befolyásolják (38).
A további eredmények közül még érdemes megemlíteni az 5-lipoxygenase activating proteint (ALOX5AP) és a leukotriene A4 hydrolase-t (LTA4H), melyek a már korábban említett
leukotrién útvonal (pl. ALOX5) szerepét bizonyítják.
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10.7.2. GWAS eredmények atherosclerosisban
Ezekben a vizsgálatokban eleinte főleg a vér lipid, illetve lipoprotein szinteket használták QTként, mert ezek örökölhetőségének erősebb bizonyítékai voltak. A vizsgálatokban számos, az
előzőekben említett gén szerepét erősítették meg. Ilyenek pl.: ABCG8, ABCG5, LPL, LPA,
APOE-APOC klaszter, CETP, apoA1-C3-A4-A5 génklaszter, ABCA1, PCSK9, LDLR,
APOB stb. A lipidszintekkel kapcsolatban rengeteg lókuszt detektáltak GWAS-okban, bár
ezekkel is a lipidszintek örökölhetőségének csak töredékét tudták igazolni (39, 40). Egy
összesített tanulmány szerint teljes koleszterinszinttel kapcsolatban 11 lókuszt írtak le, a többi
lipiddel kapcsolatban: HDL-C: 29, LDL-C: 47, és TG: 43 darab lipidszintet befolyásoló
lókuszt írtak le. Példaként a 74. ábra az LDL-C szinttel összefüggésbe hozott géneket mutatja.
Az egyes lipidszinteket befolyásoló lókuszok között sok az egymással átfedő.

74. ábra
GWAS-sal azonosított az LDL-C szintet befolyásoló, az egyes vizsgálatokban genomszintű
szignifikancia értéket mutató gének. A téglalapok az egyes kromoszómákat jelképezik (40).
A TG szintet befolyásoló gének közül példaként érdemes megemlíteni az MLXIPL-t
(Carbohydrate Response Element Binding Protein), mert több független vizsgálatban is
detektálták (41). Variációja befolyásolja a TG szintet. Ez egy transzkripciós faktor, mely
szerepet játszik a glükóz hasznosítás, a lipidogenezis, és az energia raktározás
szabályozásában. Az Mlxipl KO egérben alacsony a TG szint. Emberben a Gln241His
polimorfizmusban, a ritkább allél (241 hisztidin) esetén rosszabb a működés és alacsony a TG
szint, ami alacsonyabb CAD kockázattal asszociál. Az elmélet szerint a gyakoribb 241Gln
allél, amely magasabb TG szinttel mutat kapcsolatot egy takarékos (thrifty) gén lehet.
Régen a táplálék ínséges időkben előnyös lehetett, ma viszont már, főleg idősebb korban
inkább káros (ld. antagonisztikus pleiotrópia a gén környezet kölcsönhatásával foglalkozó
fejezetben).
A későbbiekben egyre több GWAS-t végeztek óriási, és egyre növekvő populációkon ahol
már CAD-t és MI-t is használták QT-nak. Az egyik vizsgálatban, amelyben 28 ezer CAD
beteget és 65 ezer kontrollt vizsgáltak 13 új lókuszt azonosítottak (75. ábra) (42). Egy
másikban (Global Lipids Consortium study), melyben 24,6 ezer beteg és 66,2 ezer kontroll
vett részt, további 4 lókuszt. 2011-ig több mint 33 olyan lókuszt detektáltak, amelyek CADdal asszociálnak (76. ábra) (43). A detektált hatáserősségek nagysága hasonló, mint a többi
betegségnél tapasztaltak. A rizikó-allélok többsége 1,1- és 1,2 OR között értéket mutatott, és
többségük nem-kódoló régióban található, melyek funkciói többnyire nem ismertek.
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A lókuszok közül kiemelkedik jelentőségében a 9p21, melyet számos populáción és
vizsgálatban megerősítettek és a legerősebb asszociációt mutatta minden vizsgálatban (44).
A rizikó-allélre a fehér populáció 25%-a homozigóta, és 60%-os kockázat emelkedést mutat
CAD-ra. A minor allél korai CAD kialakulással és MI-vel is asszociál. Egyes vizsgálatok
alapján, a lókusz hatását a vérlemezke reaktivitáson és a vaszkuláris merevség befolyásolásán
keresztül fejti ki. A lókusz több más betegséggel is asszociál, mint pl. T2DM, petefészekrák,
akut limfoid leukémia, mellrák, melanoma, vagy az időskori rossz fizikai állapot, várható
élettartam csökkenése, ami azt mutatja, hogy valamilyen alapanyagcsere folyamatot
befolyásolhat. Rendszerbiológiai szempontból a heterogén funkciókat tekintve, a régió
valamelyik része „hub”-ként, azaz központi csomópontként funkcionálhat az
anyagcserefolyamatokban (ld. 14. fejezet). Azonban, a variáció funkciójának
megállapításában komoly nehézséget okoz, hogy messze van a génektől. Az asszociációban
szóba jöhető gének a cyclin-dependent kinase inhibitor 2A és 2B (CDKN2A (p16), CDNK2B
(p15INK4B)), melyek ismert tumor szuppresszor gének), methylthioadenosine
phosphorylase (MTAP), és az ANRIL, amelyik egy hosszú nem-kódoló RNS gén (45). A
CDKN2A, CDKN2B, és az MTAP a sejtciklus szabályozásban vesz részt, de kulcsszereplők
az apoptózis, és az őssejt megújulás szabályozásában. Mindegyik folyamat fontos a felsorolt
betegségekben. A régió szekvenálása azonban nem mutatott olyan variációt, amely
magyarázni tudná a megfigyelt asszociációt. Viszont a CDKN2A, CDKN2B, és az MTAP
expresszálódnak az atherosclerotikus plakkokban, illetve az érrendszerben. Ha egérben
kiütötték a 9p21 homológ régióját, hízásra hajlamosabb lett, illetve az aorta simaizma
proliferációs kapacitása megnőtt. Mindkét folyamat szerepet játszhat CAD-ban. A CDKN2A
szerepét mutatja, hogyha egérben kiütötték, az érzékenyebb lett vaszkuláris intima
hiperpláziára, ami jelzi, hogy a gén megfelelő működése védhet az atherogenezissel szemben.
Emberben a rizikó-allél homozigótaság a két tumor szuppresszor gén és az ANRIL
alacsonyabb expressziójával is asszociált perifériás T sejtekben. Az ANRIL szabályozhatja a
CDKN2 és más gének expresszióját is. Ez az eredmény jól példázza, hogy menyire bonyolult
a hipotézismentes GWAS vizsgálatban beazonosított variációhoz gént, illetve funkciót találni.
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75. ábra
GWAS eredmények CAD-ban (Manhattan plot). Az egyes pontok a vizsgált SNP-ket
mutatják. Az Y tengelyen az asszociáció erőssége látszik. Az 5 és a 10-es érték közötti
vízszintes vonal a genomszintű szignifikancia érték határát mutatja. A piros régebbi, a kék az
újabb vizsgálatban feltárt génneveket mutatja. (42)
Egy másik lókusz, amely mind LDL-C szinttel, mind CVD-vel asszociált az 1p31-en van. A
régió finomtérképezése az rs12740374 SNP-t azonosította, mint a legerősebb asszociációt
mutató variáns (45). Sajnos ez is egy intergenikus nem-kódoló régióban helyezkedik el. A
minor allélra homozigótákban átlagosan 0,4 mmol/l-rel magasabb az LDL-C szint, és 40%-kal
magasabb az MI-re a kockázatuk. Az SNP egy transzkripciós faktor kötőhelyen van, és
befolyásolja a sortilin1 (SORT1) májban történő expresszióját. A SORT1 több liganddal
rendelkező „sorting”, azaz osztályozó receptor. A gén szerepét állatkísérletekben próbálták
meg beazonosítani, de egyelőre ellentmondásos eredményekkel. A génkiütött állatban
csökkent a máj által szekretált apoB100-t tartalmazó lipoproteinek mennyisége és csökkent az
atherosclerosis. A transzgenikus modellben nőtt a koleszterinszint. Egy másik állatkísérletben
viszont, ahol adenovírus-mediálta gén transzfert alkalmaztak, csökkent a koleszterinszint és
megnőttek az LDL részecskék. Az ellentmondó eredményekre egyelőre nincs magyarázat.
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76. ábra
2011-ig GWAS-sal detektált 33 CAD lókusz és OR értékeik (43).
A GWAS kemokinek szerepét is igazolta CAD-ban. A CXCL12 (régebben SDF1) kemokin
a 10q11 régióban helyezkedik el (45, 46). Anginás betegekben a kemokin szintje alacsonyabb
az egészségesekkel összehasonlítva. A CXCL12 atherosclerotikus léziókban expresszálódik
és a vaszkuláris remodellingben és a repairben játszik szerepet. Ha az apoE KO, vagy az LDL
KO egerekben blokkoljuk receptorát a CXCR4-et, súlyosbodik a diéta indukálta
atherosclerosis. Befolyásolja a P-selectin expresszióját az endotél sejtek felszínén, amely
fontos szerepet játszik a vérlemezkék sérülés helyére történő vonzásában és
aggregálódásában.
Egy további GWAS-ban, ahol angiográfiásan igazolt CAD-ot és MI-t használtak QT-nak, és
összesen 20 ezer európai származású embert vizsgáltak, az ADAMTS7-t azonosították, mint
CAD-dal asszociáló gént. Amikor azokat a CAD betegeket hasonlították össze, akik átestek
MI-n, azokkal, akik nem, az ABO vércsoport lókuszát detektálták (77. ábra). Itt az
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asszociációért a glycotransferase-deficient enzim volt a felelős, amely a nullás vércsoportot
kódolja, amelyről korábban kimutatták, hogy véd az MI ellen (47).
Az ADAMTS7 (disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs protein
családba tartozik) gén (15q25.1) 8-as intronjában az rs1994016 SNP mutatta a legerősebb
asszociációt CAD-ra: OR = 1,19 (1,13–1,24); p=4,98×10-13, MI-vel viszont nem asszociált.
Mivel a környező génekben található SNP-kel alacsony volt az LD (r2<0,2) az ADAMTS7
maradt az egyedüli jelölt. Az ADAMTS7 porcfehérjét bont, és túlexpessziója az ér
simaizomsejtek migrációját gyorsítja, súlyosbítja az intima vastagodását a karotisz artéria
sérülése után. Ez azt mutatja, hogy az ADAMTS7 szerepet játszik az ér sérülésére adott
proliferatív válaszban, ami alátámasztja azt, hogy MI-ben miért nem játszik szerepet.
Ezzel szemben a másik SNP, amely a 9q34.2 lókuszon az ABO vércsoport lókuszán
helyezkedik el, kizárólag MI-vel asszociált a CAD betegekben. Itt összesen 11 asszociáló
SNP-t detektáltak, amelyek között erős LD-t mértek (r2>0,85). Az asszociáció erőssége, OR =
1,21 (1,13–1,29); p=7,62×10-9 volt, és CAD-ra nem vonatkozott. A vizsgálatban azt is
kimutatták, hogy a nullás vércsoport relatív védelmet nyújt MI ellen (vs. A, B és AB) a
CAD populáción belül. A nullás vércsoport a legnagyobb védelmet a B-s vércsoportúakkal
összehasonlítva mutatta (OR = 2,15).
A vércsoport antigének mélyvénás trombózis hajlamát is befolyásolták korábbi
vizsgálatokban, ráadásul az itt legerősebb asszociációt mutató SNP-kel erős LD-ben levő
SNP-k. Az elmélet szerint az MI és a trombózis ellen védő SNP-k, melyek a nullás
vércsoporthoz kapcsoltak, csökkentik a glikotranszferáz aktivitást, csökkentik a keringő von
Willebrand faktor és az alvadási kaszkád VIII-as faktorának mennyiségét. Ezek az
eredmények alátámasztják, hogy a plakk kialakulásában, illetve azokban a folyamatokban,
amelyek MI-hez vezetnek más-más mechanizmusok működnek. Ez az eredmény azt is
megerősíti viszont, hogy a véralvadás szabályozása és az MI kialakulása között szoros
összefüggés van, azaz az interakciós hálózatban a két hálózat egymással átfedésben van (14.
fejezet).
A GWAS-nak egy jelölt gén asszociációs változatát valósítja meg a 2100 CAD gént
tartalmazó 50k array. Ez, a jelölt génekben a gyakori variánsok mellett ritka variánsokat is
tartalmaz. Ezzel az array-jel európai és dél-ázsiai eredetű nagy amerikai populáción (>100
ezer fő) végeztek vizsgálatot. Meglepő módon igen kevés pozitív asszociációt találtak, és a
két populáció nem különbözött egymástól jelentősen. Az előzőekben említett gének közül az
apo(a) génjét az LPA-t és a sitoszterolémiában szerepet játszó ABCG5/ABCG8 szerepét
erősítették meg poligénes CAD-ban (43). Az eddig CAD-ban nem említett gének közül
érdekes az IL5 gén, melyben levő polimorfizmusok asztmára is hajlamosíthatnak. Az IL5
mint asszociáló gén igazolja, hogy mind a krónikus, mind az akut gyulladás szerepet játszik a
CAD kialakulásában. Kísérleti adatok korábban azt mutatták, hogy az IL-5-nek védő hatása
van CAD-ban, hiszen magasabb szintje kisebb karotid intima vastagsággal asszociált (48,
49).
A kevés pozitív eredmény ebben a gén-centrikus vizsgálatban azonban azt is alátámasztja,
hogy a multifaktoriális betegségekben szerepet játszó variánsok többsége nem a génekben
található.
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77. ábra
GWAS vizsgálatban a CAD populáción belül annak a vizsgálata, hogy melyik SNP
befolyásolja az MI-re való hajlamot. A legerősebb asszociációt a vércsoport antigéneket
kódoló ABO lókuszon találták. A felső ábra a régióban vizsgált SNP-ket, illetve,
asszociációjuk erősségét (Y tengely) mutatja. A felső ábra jobb oldalán az SNP-k között LD
(r2) értékekhez tartozó színskálát mutatja. A legerősebb asszociációt mutató SNP-k egymással
szoros LD-ben vannak.
Az alsó ábrán az ABO régió kinagyított képe látható. A zöld téglalapok a gén exonjait
ábrázolják, illetve be van jelölve néhány fontosabb SNP, és azok pozíciói. A legerősebb
asszociációt mutató SNP-k az 1-es intronban voltak. Alul a régióban található összes ismert
SNP LD térképe (47).
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Az afrikai-eredetű amerikaiakban sokkal magasabb a CHD-hez köthető halálozási ráta
(kétszerese), mint az európai-származásúakban. Mégis nagyon kevés afrikai-specifikus
GWAS eredmény van. Az Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study-ban 2.905
afrikai-amerikait követtek nyomon 19 évig és a CHD incidenciát használták QT-ként. Ezen
idő alatt ebben a populációban 362 személynél alakult ki CHD. Ez volt az incidencia érték,
amit használtak, azaz összehasonlították az SNP-k eloszlását azoknak genomjában, akiknél
kialakult a CHD, azokkal, akiknél nem. A 7q21-es lókuszon a PFTK1 gén közelében az
rs1859023 SNP-t (MAF = 31%) érte el a genomszintű szignifikancia értéket (50). Az
eredményeket ezután 8 ezer afrikai-amerikai nőn megerősítették. A gén egy serine/threonineprotein kinase-t kódol, amely ciklin-függő kinázként sejtciklust és sejtproliferációt szabályoz,
és a szívben expresszálódik. Az asszociációt európai populáción nem tudták megerősíteni, így
ez egy afrikai-specifikus eredménynek tekinthető.
A fólsav, illetve a homocisztein anyagcsere fontos szerepét mutatja az MTHFD1L
azonosítása (rs6922269, 6q25.1). A gén a methylenetetrahydrofolate dehydrogenase-t
kódolja, mely a fólsav és homocisztein anyagcserében, azaz a homocisztein → metionin
átalakulásban vesz részt. A gén variánsa európai eredetű populációkban növelte a CAD és a
korai MI kockázatát. Az SNP semmilyen más fontosabb kockázati faktorral (lipidek,
gyulladás, glükóz anyagcsere, BMI, vérnyomás stb.) nem asszociált, igaz ezek között a
homocisztein szint nem szerepelt (51).

10.8.
Atherosclerosis a GWAS érában
Az elmúlt években számos új CAD hajlamot befolyásoló gént detektáltak. De, hasonlóan a
több betegséghez, ennek is csekély egyelőre a klinikai jelentősége. Az eddig talált, és
megfelelően bizonyított variációk az öröklődő hajlam összesen kevesebb, mint 20%-át
képesek magyarázni. Azonban nem elhanyagolható az új gének, mechanizmusok
felfedezésének jelentősége. Az eredmények több olyan új potenciális gyógyszer
támadáspontot tártak fel, melyekre ígéretes új gyógyszerek, terápiák fejleszthetők ki. Az
ebben rejlő potenciált mutatja, hogy a talált genetikai variációk több mint 70%-a nem az
ismert rizikófaktorok által megismert mechanizmusokon keresztül hat.
Szintén nagy konzorciumok alakultak a CAD kialakulását, kezelési lehetőségeit
„perszonalizáló” biomarkerek felfedezésére, különböző döntéstámogató rendszerek
kidolgozására. Ezeknek fontos részei lehetnek a genomikai eredmények. Például az egyik
genomikai vizsgálatban a legtöbb, és a legkevesebb rizikó-allélt hordozók között háromszoros
kockázati érték különbséget mértek. Ez az érték már összehasonlítható mértékű a
hagyományos rizikófaktorok (HT, dohányzás, diabetes) értékével, azaz velük egyenértékűen
használható.
Ezek az eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a CAD kialakulását még olyan fázisban
sikerüljön detektálni, amikor még könnyebben megakadályozhatóak az életminőséget is
befolyásoló tünetek kialakulásai. Továbbá, a genomikai eredmények kibővíthetik új
gyógyszercélpontok megnevezésével a potenciális terápiás lehetőségek számát, illetve
személyreszabott terápiák alkalmazását is lehetővé tehetik.

269

10.9.
Irodalom
1. MSD orvosi kézikönyv. Szerk. Beers MH, Berkow R. 1999; 1654-5. Melania kiadó
Kft. Budapest.
2. Ross R, Harker L. Hyperlipidaemia and atherosclerosis. Science. 1976; 193: 10941100.
3. Castelli WP. Lipids, risk factors and iscaemic heart disease. Atherosclerosis. 1996;
124 (suppl): S1-S9.
4. Libby P. Inflammation in atherosclerosis. Nature 2002; 420: 868-874.
5. Libby P, Ridker PM. Inflammation and atherosclerosis: role of C-reactive protein in
risk assessment. Am J Med 2004;116:9S-16S.
6. Ridker PM, Glynn RJ, Henneken CH. C-reactive protein adds to the predictive value
of total and HDL cholesterol in determining risk of first myocardial infarction.
Circulation 1998;97: 2007-2011.
7. Poole JCF, Florey HW. Changes in the endothelium of the aorta and the behavior of
macrophages in experimental atheroma of rabbits. J Pathol Bacteriol 1958;75:245-253.
8. Cybulsky MI, Gimbrone MA. Endothelial expression of a mononuclear leukocyte
adhesion molecule during atherogenesis. Science 1991; 251:788-791.
9. Lusis AJ. Atherosclerosis. Nature 2000;407:233-241.
10. Gu L és mtsai. Absence of monocyte chemoattractant protein-1 reduces
atherosclerosis in low density lipoprotein deficient mice. Mol Cell 1998;2:275-81.
11. Boring L és mtsai.Decreased lesion formation in CCR2 -/- mice reveals a role for
chemokines in the initiation of atherosclerosis. Nature 1998;394:894-7.
12. Smith JD és mtsai. Decreased atherosclerosis in mice in both macrophage colonystimulating factor (op) and apolipoprotein E. Proc Natl Acad Sci USA. 1995; 92:
8264-8.
13. Gerhard GT, Duell PB. Homocysteine and atherosclerosis. Curr Opin Lipidol. 1999;
10:417-29.
14. Negoro N és mtsai. Blood pressure regulates platelet-derived growth factor A-chain
gene expression in vascular smooth muscle cells in vivo. J Clin Invest. 1995; 95:114050.
15. Streblow DN és mtsai. The human cytomegalovirus chemokine receptor US28
mediates vascular smooth muscle cell migration. Cell 1999;99:511-20.
16. Schonbeck U és mtsai. CD40 ligation induces tissue factor expression in human
vascular smooth muscle cells. Am J Pathol 2000; 156: 7-14.
17. Moultan KS, Folkman J. in Molecular Basis of Cardiovascular Disease (ed. Chien KR)
393-410 (Saunders, Philadelphia, 1999).
18. Lloyd-Jones D, et al; American Heart Association Statistics Committee and Stroke
Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics--2010 update: a report
from the American Heart Association. Circulation. 2010 Feb 23;121(7):e46-e215.
19. Hawe E, et al; Second Northwick Park Heart Study.Family history is a coronary heart
disease risk factor in the Second Northwick Park Heart Study. Ann Hum Genet. 2003
Mar;67(Pt 2):97-106.
20. Rader DJ, Cohen J, Hobbs HH. Monogenic hypercholesterolemia: new insights in
pathogenesis and treatment. J Clin Invest. 2003 Jun;111(12):1795-803.
21. Nordlie MA, Wold LE, Kloner RA. Genetic contributors toward increased risk for
ischemic heart disease. J Mol Cell Cardiol. 2005 Oct;39(4):667-79.
22. Puddu P, Cravero E, Puddu GM, Muscari A. Genes and atherosclerosis: at the origin
of the predisposition. Int J Clin Pract. 2005 Apr;59(4):462-72.

270

23. Hobbs HH, Rader DJ. ABC1: connecting yellow tonsils, neuropathy, and very low
HDL. J Clin Invest. 1999 Oct;104(8):1015-7.
24. Cohen JC, et al. Sequence variations in PCSK9,low LDL, and protection against
coronary heart disease. N Engl J Med. 2006 Mar 23;354(12):1264-72.
25. Allayee H, Ghazalpour A, Lusis AJ. Using mice to dissect genetic factors in
atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003 Sep 1;23(9):1501-9.
26. Mehrabian M, et al. Identification of 5-lipoxygenase as a major gene contributing to
atherosclerosis susceptibility in mice. Circ Res. 2002 Jul 26;91(2):120-6.
27. Pennacchio LA, Rubin EM. Apolipoprotein A5, a newly identified gene that affects
plasma triglyceride levels in humans and mice. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2003
Apr 1;23(4):529-34.
28. Szalai C, Keszei M, Duba J, Prohászka Z, Kozma GT, Császár A, Balogh S, Almássy
Z, Füst G, Czinner A. Polymorphism in the promoter region of the apolipoprotein A5
gene is associated with an increased susceptibility for coronary artery disease.
Atherosclerosis. 2004 Mar;173(1):109-14.
29. Szalai C, et al. Involvement of polymorphisms in the chemokine system in the
susceptibility for coronary artery disease (CAD). Coincidence of elevated Lp(a) and
MCP-1 -2518 G/G genotype in CAD patients. Atherosclerosis. 2001 Sep;158(1):2339.
30. Szalai C, et al. Association of polymorphisms and allelic combinations in the tumour
necrosis factor-alpha-complement MHC region with coronary artery disease. J Med
Genet. 2002 Jan;39(1):46-51.
31. Hines LM, et al. Genetic variation in alcohol dehydrogenase and the beneficial effect
of moderate alcohol consumption on myocardial infarction. N Engl J Med. 2001 Feb
22;344(8):549-55.
32. Yamada Y, et al. Prediction of the risk of myocardial infarction from polymorphisms
in candidate genes. N Engl J Med. 2002 Dec 12;347(24):1916-23.
33. Fichtlscherer S, et al. Circulating microRNAs in patients with coronary artery disease.
Circ Res. 2010 Sep 3;107(5):677-84.
34. http://www.mirbase.org/
35. Delles, C, et al. Urinary proteomic diagnosis of coronary artery disease: identification
and clinical validation in 623 individuals. J Hypertens. 2010; 28:2316-22.
36. Altshuler D, Hirschhorn JN. MEF2A sequence variants and coronary artery disease: a
change of heart? J Clin Invest 2005;115(4):831–3.
37. Elhawari S, et al. A study of the role of the Myocyte-specific Enhancer Factor-2A
gene in coronary artery disease. Atherosclerosis. 2010 Mar;209(1):152-4.
38. Tomaszewski M, et al. A common variant in low-density lipoprotein receptor-related
protein 6 gene (LRP6) is associated with LDL-cholesterol.Arterioscler Thromb Vasc
Biol. 2009 Sep;29(9):1316-21.
39. Perez-Martinez P, et al. Update on genetics of postprandial lipemia. Atheroscler
Suppl. 2010 Jun;11(1):39-43.
40. Jeemon P, et al. Implications of discoveries from genome-wide association studies in
current cardiovascular practice. World J Cardiol 2011 July 26; 3(7): 230-247.
41. Willer CJ, et al. Newly identified loci that influence lipid concentrations and risk of
coronary artery disease. Nat Genet. 2008 Feb;40(2):161-9.
42. Schunkert H et al. Large-scale association analysis identifies 13 new susceptibility loci
for coronary artery disease. Nature Genetics. APRIL 2011;43: 333-338.
43. The IBC 50K CAD Consortium. Large-Scale Gene-Centric Analysis Identifies Novel
Variants for Coronary Artery Disease. PLoS Genet. 2011 Sep;7(9):

271

44. Helgadottir A, et al.A common variant on chromosome 9p21 affects the risk of
myocardial infarction.Science. 2007 Jun 8;316(5830):1491-3.
45. Sivapalaratnam S, et al. Genome-wide association studies in atherosclerosis. Curr
Atheroscler Rep. 2011 Jun;13(3):225-32.
46. Schunkert H, Erdmann J, Samani NJ. Genetics of myocardial infarction: a progress
report. Eur Heart J. 2010;31:918–25.
47. Reilly MP, et al. Identification of ADAMTS7 as a novel locus for coronary
atherosclerosis and association of ABO with myocardial infarction in the presence of
coronary atherosclerosis: two genome-wide association studies. Lancet. 2011 Jan
29;377(9763):383-92.
48. Binder CJ, et al. (2004) IL-5 links adaptive and natural immunity specific for epitopes
of oxidized LDL and protects from atherosclerosis. J Clin Invest 114: 427–437.
49. Taleb S, Tedgui A, Mallat Z (2010) Adaptive T cell immune responses and
atherogenesis. Curr Opin Pharmacol 10: 197–202.
50. Barbalic M, et al. Genome-wide association analysis of incident coronary heart disease
(CHD) in African Americans: a short report. PLoS Genet. 2011 Aug;7(8):e1002199.
51. Morgan TM, et al. Investigation of 95 variants identified in a genome-wide study for
association with mortality after acute coronary syndrome. BMC Med Genet. 2011 Sep
29;12:127.

272

10.10.

A fejezethez tartozó kérdések

1. Mi az atherosclerosis?
2. Mi a neve annak a nagy évtizedek óta tartó prospektív vizsgálatnak, amely jelentősen
hozzájárult jelenlegi tudásunkhoz a kardiovaszkuláris betegségekben.
3. Melyek a legfontosabb környezeti kockázati faktorok CAD-ra?
4. Mikor beszélünk korai CAD-ról, és miért lényeges?
5. Milyen jelentősége van a koleszterin anyagcserében az LDLR-nek?
6. Milyen szerepe van az oxidált LDL-nek az atherogenesisben?
7. Milyen rétegei vannak a nagyerek falának?
8. Mi a lézió kialakulásának kezdeti lépése?
9. Mik azok a habos sejtek?
10. Mik azok az atherosclerotikus plakkok?
11. Miért veszélyes a plakkok ruptúrája?
12. Mi okozza a familiáris hiperkoleszterinémiát?
13. Mondjon példát az LDLR mutációjának FH-t okozó hatására!
14. Mi a neve az LDLR ligandjának mutációja hatására kialakuló betegségnek?
15. Mi okozza az autoszomális recesszív hiperkoleszterinémiát?
16. Mi okozza a sitoszterolémiát?
17. Mit okoz a CYP7A1 mutációja?
18. A PCSK9 gén mutációi milyen hatással vannak az atherosclerosis kockázatára és
miért?
19. Mi okozza a Tangier betegséget és mi a fő jellemzője?
20. Mi okozza a familiáris hipoalfalipoproteinémiát?
21. Mit okoz az apoAI hiány?
22. Hogyan érik el, hogy egereken az emberéhez hasonló atherosclerosis alakuljon ki?
23. Atherosclerosis vizsgálatánál egér modellel, mi okozta a CON6 kongenikus állatnál a
védelmet a léziók kialakulása ellen?
24. Milyen hatásmechanizmussal járulhat hozzá az atherosclerosis kialakulásához az 5lipoxigenáz?
25. Milyen fenotípussal asszociált az ALOX5 promóterében található ismétlődő
szekvencia polimorfizmus?
26. Genomszűrésben milyen QT-vel volt az apoAII szintje megegyező
kromoszómarégióban?
27. Milyen génnel mutat nagyfokú homológiát a limfotoxin-α génje?
28. A limfotoxin-α polimorfizmusai milyen betegséggel mutattak kapcsolatot?
29. Milyen gyakori génvariánsai vannak az apoE-nek?
30. Miért hajlamosabbak az apoE4 variánssal rendelkezők CAD-ra?
31. Milyen kockázata van az apoE2/E2 genotípusúaknak CAD-ra?
32. Melyik gén polimorfizmusai befolyásolhatják a koleszterinszegény diéta hatását?
33. Milyen a lipidszintet befolyásoló gének találhatók a 11q23 régióban?
34. Melyik, a 11q23-on található gént fedezték fel in silico módszerrel?
35. Milyen lipidértékben mutat eltérést az apoA5 KO egér?
36. Mit befolyásolnak az apoA5 gén polimorfizmusai?
37. Miért nehéz vizsgálni az egyes polimorfizmusok hatását az apoA1-C3-A4-A5 gén
csoportban?
38. Magyar populációban milyen szerepét mutatták ki az apoA5 –1131C allélnak?
39. A lipoprotein lipáz D9N polimorfizmusa milyen környezeti tényezők hatására
hajlamosít MI-re és CAD-ra?

273

40. Milyen monogénes betegségnek súlyosbítja a tüneteit az LPL D9N polimorfizmus?
41. Atherosclerotikus léziók szempontjából mi a jellemzője a PON1 KO és a PON1
transzgenikus egereknek?
42. Milyen mechanizmusokkal befolyásolhatja a PON1 az érbetegségekre való hajlamot?
43. Milyen összefüggés van az Lp(a) szintje és a CAD kockázata között?
44. Melyik fehérjéhez hasonlít az apo(a)?
45. Melyik gén játszik fontos szerepet az Lp(a) szintjében?
46. Milyen ligandjai lehetnek a PPARα-nak?
47. Mit okoz egérben a PPARα gén kiütése?
48. A PPARα allélvariációi hogyan befolyásolhatják a szívbetegség kialakulását?
49. Melyik kemokin a fő felelőse a monociták érfalba való vonzásának?
50. Az MHC régióban milyen gének befolyásolhatják a kardiovaszkuláris betegségek
kockázatát?
51. Az MTHFR gén terméke milyen anyagcserefolymatban vesz részt?
52. Melyik gén polimorfimusa befolyásolhatja a szérum CRP szintet?
53. Milyen környezeti tényező befolyásolja az ADH3 variánsainak hatását?
54. Hogyan lehet miRNS-eket CAD-ban felhasználni?
55. A 2008-ban elvégzett teljes genom asszociációs vizsgálatokban a lipid szintekkel
asszociációt mutató MLXIPL gén milyen jellegű fehérjét kódol?
56. GWAS vizsgálatokban melyik kromoszómán találták a legkonzekvensebb
összefüggést CAD-dal és MI-vel?
57. Milyen típusú gének a CDKN2A (p16), CDNK2B (p15INK4B)?
58. Melyik vércsoport nyújt relatív védelmet MI ellen?
59. Milyen hatással van az emelkedett IL5 szint CAD kockázatára?
60. Mire használhatóak CAD-ban a genomikai eredmények?
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11. Neurodegeneratív betegségek genetikai, genomikai háttere
Ebben a fejezetben a két leggyakoribb neurodegeneratív betegség az Alzheimer-kór és a
Parkinson-kór genetikai és genomikai hátterét ismertetjük.
11.1.
Alzheimer-kór
Az Alzheimer kór nevét Alois Alzheimer-ről kapta, aki 1907-ben először írta le a jellegzetes
tüneteket. Folyamatos romlást mutató (progresszív jellegű) agyi megbetegedés, mely a
mindennapi életvitelt, önellátó képességet nagyban befolyásolja.
A betegség a demencia (elbutulás) leggyakoribb oka. Az összes demencia 50-60%-áért felel.
Európai felmérések szerint a 65 év feletti lakosság megközelítőleg 5%-a szenved Alzheimerkórban, a nyugat-európai országokban a 85 év feletti korcsoportban gyakorisága 24-33%
között van. Magyarországon becslések szerint 200 000 Alzheimer beteg él. 2006-ban a
világon kb. 26.6 millió beteg volt, és becslések szerint évente 156 milliárd $-t költenek a
demenciák kezelésére évente a világon. Az Alzheimer betegek száma 20 évenként
megduplázódik a várható élettartam növekedése miatt, 2050-re a betegség minden 85
emberből egyet érinteni fog, melynek 43%-a magas fokú gondozást igényel (1,2).
Nőkben kb. 2x gyakoribb, valószínűleg azért mert magasabb a várható élettartamuk, esetleg
a női nem maga kockázati tényező.
A kór olyan betegség, amely nem kizárólag a beteget, hanem családját - legalább egy
hozzátartozóját - is erőszakkal kiszakítja a megszokott életéből. Az Alzheimer-kór
úgynevezett "páros betegség", mert az esetek 75%-ban a házastárs, 15%-ban a gyermek, 5%ban távolabbi rokon ápolja a beteget. Bár a kór lefolyása lassítható, súlyosbodása
megállíthatatlan, így a gondozóra háruló terhek idővel egyre elviselhetetlenebbek.
11.1.1. Kockázati tényezők
A betegség kialakulásában vannak kockázatot növelő, és csökkentő tényezők (2). A kockázatnövelő tényezők:
• Életkor. 65 év felett gyakorisága szinte exponenciálisan nő.
• Az agy csökkent tartalékkapacitása (csökkent agyméret, alacsony iskolázottság,
fiatal életkorban gyengébb szellemi képesség stb.).
• Fejsérülés fiatalabb korban (ökölvívás, labdarúgás (fejelés), autóbaleset stb.).
• Érrendszeri betegségek (atherosclerosis, CAD).
• Diabetes, obezitás, magas vérnyomás, magas LDL-C, alacsony HDL-C.
• Dohányzás.
Érdekes módon a dohányzás megítélése vitatott. Például a magyar nyelvű Wikipedián mint
védőfaktor szerepel, az angol nyelvűn pedig hajlamosítóként. A magyar televízió egyik
műsorában is, mint védő faktort emlegették. A tudományos irodalom viszont egyértelműen
kockázatot növelő tényezőnek tartja, és a diabetes, depresszió és az apoE4 allél mellett a
legkonzekvensebben hajlamosító faktorok közé sorolja. Például egy nagy vizsgálatban,
amelyben több mint 21 ezer embert követtek nyomon 14 éven keresztül, melyek közül 5367nél alakult ki demencia, a >2 doboz/nap elszívásához kapcsolt korrigált kockázat 2,57 (95%
CI 1,65-2,78) volt. Egy másik vizsgálatban az élet középső időszakában a dohányzás 4,93-as
OR-rel asszociált AD-val, amelyet módosított az apoE4 hordozói státusz (3). Az apoE4
hordozó dohányosokban az OR = 6,56 volt.
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Kockázat csökkentő tényezők:
• B12, C-vitamin, E-vitamin, fólsav fogyasztása
• Telítetlen zsírsavak, (pl. olajos magvak, lecitin stb.) fogyasztása
• Kevés alkohol rendszeres fogyasztása (általában bor)
• Rendszeres testmozgás (kivéve ökölvívás, labdarúgás)
• Magas iskolai végzettség
A kockázat csökkentő étkezési tényezőkre a bizonyítékok még tudományosan nem
alátámasztottak. Az egyik vizsgálatban, amelyben különböző vitaminokat vizsgáltak, a Cvitamin, a béta karotinoidok és a flavonoidok nem asszociáltak, míg az E-vitamin gyengén
asszociált alacsonyabb demencia és AD kockázattal (HR: (hazard ratio): 0,75). Ezzel szemben
a rendszeres testmozgás több kockázat növelő faktorra is pozitívan hatva, egyértelműen
csökkenti a kockázatot, sőt az AD-ben szenvedők várható élettartamát is növeli, lassítva a
betegség súlyosbodását.
Az iskolai végzettség lineáris összefüggést mutat AD hajlammal. A 12-nél kevesebb évig
tanulókhoz képest, az egyik vizsgálatban például 5-szörös kockázatcsökkenést mutattak ki
azoknál, akik >16 évig képezték magukat (2).
11.1.2. Az Alzheimer-kór patogenezise
Az Alzheimer-kór angol neve Alzheimer disease, rövidítése AD. Ebben a fejezetben ezt a
rövidítést használjuk a betegségre. A többi fejezetben az AD az autoszomális domináns
öröklődésre utal. Az AD szorosan kapcsolódik sok, a könyv előző fejezeteiben tárgyalt
betegséghez. Legerősebb kapcsolata az atherosclerosissal és a diabetesszel van. Ez utóbbival
való szoros kapcsolatára jellemző, hogy az AD-t nevezik T3DM-nek is. Ezt az is
alátámasztja, hogy az inzulin és az inzulin-like growth factor (IGF) jelátviteli útvonal zavara
az egyik korai rendellenesség, amely az AD-t jellemző kóros léziók kialakulásához vezethet,
továbbá a kísérleti állatokon előidézett agyi diabetes számos jellemzőjét mutatja a
betegségnek. Az atherosclerosis-sal való kapcsolatát mutatja a számos közös hajlamosító gén
(pl. apoE, a fólsav és homocisztein anyagcsereútvonal génjei), a magas LDL-C szint
hajlamosít mindkét betegségre, és az AD-s betegekben kétszer olyan gyakori a súlyos
atherosclerosis, mint a hasonló korú, nem-demens emberekben.
A betegség diagnózisában fontos szerepük van a képalkotó rendszereknek, mint pl. az agyi
CT, MRI, valamint az „arany standardnak” tekintett kórszövettan. Jellemző, hogy szenilis
plakkok és neurofibrilláris kötegek jelennek meg pl. az agykéregben és a hippocampusban.
Ebben a folyamatban β-amyloid (Aβ) lerakódás játszik fontos szerepet.
A betegség kialakulásának számos mechanizmusát vizsgálták és tárták fel, itt most csak a
néhány legfontosabbat ismertetjük (3).
A szenilis plakkok száma arányos a demencia súlyosságával. Az AD patogenezis kutatásában
fontos áttörést jelentett, amikor sikerült a plakkot alkotó oldhatatlan fehérje, a β-amyloid
aminosav szekvenciáját meghatározni, és előalakjának az amiloid prekurzor proteinnek (APP)
a génjét klónozni. A kutatások során kiderült, hogy Aβ normálisan is folyamatosan
keletkezik. Az APP hasításáért két enzimkomplex felelős, a β-szekretáz és a γ-szekretáz. A γszekretáz egy intramembrán proteáz komplex, amely 4 komponensből áll: presenilin,
nicastrin, PEN-2 és APH-1, melyek közül a presenilin felelős a proteáz aktivitásért. A βszekretáz aktivitás nagy részéért egy membrán-fehérje felelős, melyet β-site APP cleaving
enzimnek 1 (BACE1) hívnak. A nem amiloidogén útvonalért, azaz amikor nem keletkezik a
kóros lerakódásért felelős Aβ42 peptid, két proteáz felelős, amelyek α-szekretáz aktivitással
rendelkeznek és az ADAM fehérje-családba tartoznak. A 78 és 79. ábra mutatja be a kétféle
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útvonalat, melyek során kétféle Aβ peptid keletkezik. Normális körülmények között az Aβ-t
két peptidáz lebontja, és az agyból a bomlástermékeket egy LDL receptorral rokon fehérje
(low-density lipoprotein receptor related protein) által mediált folyamat eltávolítja.
Az Alzheimer-kór központi hipotézise azt állítja, hogy a betegség abból ered, hogy a termelés
túlsúlya miatt megbomlik az egyensúly az Aβ termelése és eltávolítás között. Ezt támasztják
alá a betegség monogénes változatai is, ahol a mutációk az APP és a presenilin génekben az
emelkedett Aβ termelés felé mutatnak. A legtöbb APP mutáció a szekretáz hasítóhely
környékén van, és mindegyik mutáció a kóros lerakódásért felelős A β42 peptid termelődés
fokozását eredményezi. Az APP génje a 21-es kromoszómán van, melyből a Downszindrómásoknak három van. Ez az extra kópia a génből azt eredményezi, hogy a Downkórosok agyában már fiatal korban megjelennek a szenilis plakkok, hasonlóan azokhoz,
akiknek génduplikáció miatt eggyel több APP génjük van.
A kórfolyamatban az oldható Aβ konformációs változáson megy keresztül, aggregálódik
oldható oligomerekké, és nagyobb oldhatatlan fibrillumokká a plakkokban. Ebben a
folyamatban az Aβ42 izoforma más Aβ formák hibás összehajtogatódását („misfolding”-ját)
segíti elő. Egyes vélemények szerint, illetve az állatkísérletek alapján, nem az oldhatatlan
plakkok, hanem az oldható oligomerek a neurotoxikusak (3).

77. ábra
α-szekretáz útvonal
Az APP egy transzmembrán fehérje, nagy intracelluláris farokkal. Az APP legnagyobb
izoformája (APP770) látható a képen. Az Aβ domén részben a sejtmembránba van
ágyazódva, és tartalmaz egy 28 aminosav maradványt a membránon kívül, és egy 12-14
aminosav maradványt a transzmembrán doménben. Az α-szekretáz útvonalon, az enzim
hasítja az APP-t az Aβ doménon belül, és felszabadul a nagy oldható APP fragmens (αsAPP). A maradék C-terminális fragmens (CTF), α-CTF, vagy C83 továbbemésztődik a γszekretáz komplex által, és felszabadul a rövid p3 peptid. A maradék APP intracelluláris
domén (AICD) a citoplazmában metabolizálódik. Mivel az α-szekretáz az Aβ doménen belül
hasítja az APP-t, nem keletkezik Aβ42 peptid (4).

277

78. ábra
β-szekretáz útvonal
Mivel itt a β-szekretáz az APP-t az Aβ domén előtt hasítja, oldható, βsAPP szabadul fel. A
maradék CTF, β-CTF, vagy C99-et a γ-szekretáz komplex hasítja, és 40, vagy 42
aminosavból álló Aβ peptid keletkezik, amely a főszereplő a plakkok keletkezésében (4).

Szinte a plakkokban található Aβ azonosításával egy időben felfedezték, hogy a
neurofiblilláris kötegek rendellenesen hiperfoszforilálódott tau fehérjéket tartalmaznak. A
tau egy normálisan is jelenlevő axon protein, melyet mikrotubulusokkal asszociált fehérjének
(MAPT = microtubule-associated protein tau) is neveznek. Részt vesz a mikrotubulusok
felépítésében és stabilitásában. Foszforilálódását kinázok és foszfatázok egyensúlya tartja
fenn, melynek felborulása a foszforilálódás irányába vezet a kóros fehérje kialakulásához. A
kóros folyamat lépései:
•
•
•
•
•

MAPT hiperfoszforilálódása
Páros helikális filamentumok képződnek
Mikrotubulusok felépítése elromlik
Romlik az axon transzport így a neuron funkciója
Tau aggregálódik oldhatatlan kötegeket képez (= neurofibrillary tangles)

Azonban, egyelőre nem tisztázott, hogy ez a folyamat az oka, vagy következménye a
betegségnek.
Egyes elméletek szerint a fentieken kívül még az alábbi kórfolyamatok is szerepet játszhatnak
az AD kialakulásában:
•
•
•
•
•

Neurovaszkuláris diszfunkció
Gyulladásos folyamatok
Oxidatív stressz
Mitokondriális diszfunkció (pl. mitokondriális mutációk)
A sejtciklust szabályozó fehérjék rendellenes működése
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11.1.3. Az Alzheimer-kór öröklődése
Bár a betegség kialakulásában környezeti tényezők is részt vesznek, a vizsgálatok alapján az
AD nagyobb részt genetikai betegségnek tekinthető, hiszen a multifaktoriális AD-nak az
öröklődő hányada 80% (4).
A betegségnek előfordul monogénes, ún. családi változata is, de ez az összes megbetegedés
kb. 1%-a. Általában korábban indul és gyorsabb lefolyású, mint a másik típus.
A multifaktoriális, vagy szórványos AD felelős a betegség 99%-áért. Ez inkább az
idősebbeket érinti és lefolyása is lassúbb, "jobb indulatú". Ha egy családban előfordul ez a
betegség, akkor annak valószínűsége, hogy az első fokú rokona is beteg lesz, négyszer
nagyobb.
A betegség részben eltérő genetikai hátterére utal, hogy afrikai-amerikaiakban és
spanyolokban az AD gyakorisága 2-3x-os az azonos közösségben élő fehérekhez képest (2).
11.1.4. Monogénes Alzheimer-kór
A mendeli öröklődést mutató AD-t az 1980-as években diagnosztizálták először. Az
autoszomális domináns öröklődést mutató betegség a poligénes változatnál sokkal korábban,
az élet 3. évtizedében indul. Az alábbi 3 gén az összes autoszomális domináns AD-nek a 3050%-át adja, az összes AD-nek a 0,5%-át, és mindegyik az Aβ peptid keletkezésében játszik
szerepet:
•

•
•

APP (amiloid prekurzor protein) (21q21). Az összes mutáció az α-szekretáz enzim
hasítóhelyét befolyásolja és az Aβ42 forma felhalmozódását okozza, mely más Aβ
formák ‘misfolding’-ját (rossz összehajtogatódását) is elősegíti.
Presenilin1 (PSEN1) (14q24.3) mutációja a monogénes forma leggyakoribb oka, kb.
180 mutációja ismert
Presenilin2 (PSEN2) (1q31-q42)

A két utolsó a γ-szekretáz enzimkomplex fontos alakjai. A világon kb. 500 monogénes AD
család ismert. Az AD-t okozó ismert mutációk az Alzheimer Disease & Frontotemporal
Dementia Mutation Database (5) nevű online adatbázisban találhatók.
11.1.5. Állatmodellek Alzheimer-kórban
Egészen a 90-es évek közepéig nem volt jó AD állatmodell, azonban a molekuláris biológia,
illetve a genetikai manipulációk technikájának fejlődésével, ma már számos jó AD
állatmodell áll rendelkezésünkre (6). Bár egyik sem utánozza pontosan az emberi betegséget,
segítségükkel rengeteg mindent megtanultunk az Aβ peptidek szerepéről. Szintén széles
körben használják őket preklinikai vizsgálatokban, és nagy szerepük van a jelenleg már
klinikai fázisban levő immunterápia kifejlesztésében.
Az emberi és az egér AD patogenezisében levő különbséget mutatja, hogy az APP
transzgenikus egérben nincs neurodegeneráció. Erre magyarázat lehet, hogy emberben is > 3
évtized kell, hogy az APP-t túltermelőknél (pl. Down –szindróma) AD alakuljon ki.
Ezenkívül, az egér APP és az emberi APP 3 aminosavban különbözik egymástól, ami szintén
szerepet játszhat a különbségben.
Az egyik első sikeres AD állatmodellben olyan transzgenikus egeret állítottak elő, amelyben
platelet derived growth factor-β (PDGF) promótere után egy monogénes AD-t okozó mutáns
(V717F) humán APP-t ültettek. A PDGF erősen expresszálódik a központi idegrendszerben,
így a toxikus transzgén a neuronokban magas szintet ért el. Az egértörzsbe (a törzs neve
PDAPP = PDGF promóter + APP) 40 kópiát ültettek ebből a konstrukcióból, amitől az
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emberi-eredetű RNS szintje 18-szorosára, a fehérje 10-szeres nőtt az egér agyában a vad
típushoz képest. Ebben a PDAPP egérben az emberi AD-hez hasonlóan kor-függő Aβ
lerakodást lehetett tapasztalni. Ez, az egér 6 hónapos korában még alacsony szintű volt, 9
hónapos korában már jól észlelhető, és drámaian megemelkedett az állat 12-15 hónapos
korára. A PDAPP egérben korfüggő tanulási defektus és szinapszis vesztés is tapasztalható
volt (6).
Hasonló elven működött, és hasonló tüneteket mutatott a Tg2576 egér, amelybe egy hörcsög
prion promóter mögé az úgynevezett svéd APP mutációt (K670N/M671L) ültették. Számos
hasonló elven alapuló transzgenikus törzset fejlesztettek ki később.
A másik géncsaládot a presenilineket is felhasználták, amelyben a humán AD-t okozó
PSEN1, illetve 2 mutációkat termeltették túl megfelelő, a központi idegrendszerben
expresszálódó promóterek segítségével. Viszont ezekben az egerekben, nem alakultak ki
plakkok, csak akkor, ha fokozott plakkot képző egértörzzsel keresztezték őket, ilyenkor
azonban a plakk kialakulása intenzívebb és koraibb lett.
Ezekben az egerekben több olyan tünet nem alakult ki, mint az emberi AD-ben. Pl., nem
történt neuron-vesztés, illetve nem alakultak ki neurofibrilláris kötegek. Jelentős neuronvesztést úgy tudtak elérni egérben, hogy 5-szörös mutáns transzgenikus egeret állítottak
elő, amely 3 humán APP és 2 PSEN1 mutációt hordozott, és expresszált nagy mennyiségben a
központi idegrendszerben.
Hiperfoszforilált tau fehérjét és a belőle kialakuló neurofibrilláris kötegeket és léziókat úgy
tudtak generálni egérben, hogy egy emberi demenciát (nem AD-t) okozó tau mutációt vittek
be keresztezésekkel AD mutációkat hordozó egérbe.
Később előállították egy háromszoros transzgenikus egeret (3xTg-AD), amely 2 svéd
mutációt hordoz az APP génben, egy P301L mutációt a tau fehérjét kódoló MAPT génben
(régebbi neve FTDP-17) és egy mutációt a PSEN1 génben. Ebben az egérben életkorral
arányosan Aβ40 és Aβ42 szint emelkedést, valamint amiloid plakk és neurofibrilláris kötegszerű léziókat lehet tapasztalni, amely együtt járt fokozatos szinaptikus diszfunkció és
memória-vesztés kialakulásával.
Manapság már sokféle AD állatmodellt lehet kapni, amelyek általában többszörösen
génmódosítottak, és az emberi AD különböző tüneteit mutatják. Például a Jackson
Laboratories (JAX) 10-féle többszörösen génmódosított AD egértörzset árul, melyekben a
humán AD egyes patológiás formáit lehet tanulmányozni, és új terápiás lehetőségeket
tesztelni (az egerek genomikai hátterét és tüneteit tartalmazza az Alzheimer’s Disease Mouse
Models Repository (ADMMR) (7)).
Az AD-modell egértörzsek között van például kondicionális transzgenikus egértörzs is. Ez
az egértörzs hemizigóta a CDK5R1/GFP fúziós proteint kódoló transzgénre. A CDK5R1
kiegyensúlyozott működése létfontosságú, így a homozigóták életképtelenek lennének. A
betegség kialakításához keresztezni kell az egereket egy szövetspecifikus promóter
szabályozása alatt álló tetraciklin-kontrollált transzaktivátor proteint expresszáló másik
egértörzzsel. A bitranszgenikus utódállatokban a CDK5R1/GFP fúziós protein expresszióját
születésük után tetszőleges időpontban doxiciklinnel lehet kiváltani. A CDK5R1 a sejtciklust
szabályozó CDK5 (cyclin-dependent kinase 5) neuron specifikus aktivátora. A CDK5
aktiválódása szükséges a központi idegrendszer normális kifejlődéséhez. A CDK5R1
túlexpressziója a CDK5 kináz-aktivitásának növekedését, és a tau fehérjék
hiperfoszforilálódását okozza, ami AD-hez vezet. A fúziós génben a GFP a green fluorescent
protein-t kódolja, és alkalmas a transzgén termékének immunológiai detektálására, amit így
meg lehet különböztetni a normálisan expresszálódó CDK5R1 gén termékétől.
A fenti állatmodelleket széles körben használják a kutatók, és segítségükkel számos új gén és
patomechanizmus szerepét sikerült felfedezni. Ezek közül példa az ABCC1 gén termékének
szerepe az Aβ eltávolításában. Az ABCC1 az ABC transzporterek családjába tartozik, és ha
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a gént kiütötték AD modell egerekben, az Aβ lerakódás felgyorsult a központi
idegrendszerben azáltal, hogy eltávolítása csökkent. Ennek a felfedezésnek azért van
jelentősége, mert rendelkezésre áll egy FDA által engedélyezett ABCC1 aktivátor
(thiethylperazine), amelyet émelygés és hányás ellen alkalmaznak (8). Ez a gyógyszer AD
modell egéragyban csökkentette az Aβ mennyiségét. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a
gyógyszer emberben is megakadályozhatja, vagy lassíthatja a plakkok kialakulását. Ez utóbbi
eredmény jó példa arra, hogy állatmodelleket hogyan lehet gyógyszerfejlesztésre felhasználni.
11.1.6. Poligénes Alzheimer-kór
11.1.6.1. APOE
A betegek >99%-a késői kezdetű AD-ben szenved (angolul late-onset AD, vagy LOAD). A
LOAD-nak van egy kiemelkedő hatású génje. Ez az atherosclerosis-nál már említett APOE,
melynek apoE4-es variánsa messze kiemelkedik a más hajlamosító génvariánsok közül (ld.
72. ábra a 10. fejezetben). Az APOE variánsok jelentősége:
•
•
•
•

Az apoE2 forma véd, E3 semleges.
Az E4 forma az összes megbetegedés kb. 20%-áért felelős.
Az E4 allél csökkenti az életkort, amikor a betegség kezdődik (10 év/allél).
A betegek 50%-a hordozza az E4 variánst.

Egy metaanalízis alapján ezek a variánsok minden populációban előfordulnak és mindenhol
befolyásolják a LOAD-ra való hajlamot. Például az európai etnikumban az E4/E3
heterozigótaság 3,2, az E4/E4 homozigótaság 14,9, az E2/E3 heterozigótaság 0,6 OR értéket
adott az E3/E3 leggyakoribb homozigóta állapothoz képest. Az E4 hatása japán populációban
még erősebb, ott a homozigótaság 33,1 OR értéket adott LOAD-ra (9).
Bár az afrikai-amerikaiakban is hasonló hatásokat lehet kimutatni, ezek gyengébbek, mint a
fenti két populációban, ami azt mutatja, hogy egyéb genomikai tényezők is befolyásolják a
gén hatását.
Fontos még megemlíteni, hogy az E4 főleg a relatív fiatalabbaknál erős hajlamosító (70 és 80
év között). Minél idősebb egy populáció, annál kisebb az E4 hajlamosító hatása.
Az apoE feltételezett szerepe és mechanizmusai:
• Az apoE alkotórésze a plakkoknak, kötődik az Aβ-hoz.
• ApoE4 kevésbé hatékonyan távolítja el a lipideket az agyból így romolhat a membrán
szerkezet, és a neuronok kijavítása.
• Az apoE katalizálja a β-amiloid lebontását, az apoE4 gyengébben katalizál.
• Az apoE4 formának csökkent redukáló hatása van, növeli az oxidatív stressz általi
károsodást.
11.1.6.2. Egyéb gének jelölt gén asszociációs vizsgálatok
Az 1990-es évektől kezdve több mint 1000 jelölt gén asszociációs vizsgálatot végeztek el
csaknem 600 jelölt génre. Azonban az APOE-n kívül nagyon kevés igazán meggyőző
eredmény született.
Ezek közül az egyik egy olyan nagy volumenű vizsgálatban történt, amelyben az APP
anyagcsereútvonalon levő 7 gént vizsgálták (10). A study rövid leírása pontokba szedve:
• 7 gént vizsgáltak az APP útvonalon.
• Különböző etnikai populációkat vontak be: Észak-európai, karib-hispániai családok;
afrikai és kaukázusi amerikai, izraeli arab, illetve „egyéni betegek”, és testvérpárok.
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•

•
•

•
•

•
•
•

Kétszintű vizsgálatot végeztek: 1. családok (‘discovery cohort’) (FAD = familial
Alzheimer disease); 2. diszkordáns testvérek és egyéni betegek, valamint egészséges
kontrollok (‘replication cohort’)
Az első vizsgálatokban azonosított SNP-ket függetlenül gyűjtött 1405 beteg és 2124
kontroll európai-kaukázusi eredetű amerikait tesztelték megerősítésként.
A családvizsgálatban kapott eredményeket, melyet family-based association test-tel,
ami egy TDT-szerű módszer, elemeztek, a második vizsgálatban ‘case-control’
(beteg-egészséges) felállásban próbálták meg igazolni.
Először >2 SNP-t vizsgáltak minden génben.
3 génben találtak egy-egy SNP-t amely a családvizsgálatban asszociációt mutatott a
betegséggel legalább egy etnikumban. Ezekben a génekben további SNP-ket
vizsgáltak. A 80. ábra a legerősebb asszociációt mutató SORL1 gén genomiális
szerkezetét, és a génben vizsgált SNP-ket mutatja.
Az SORL1 génben két különböző régióban találtak összesen 6 SNP-t, amelyek
valamelyik csoportban asszociáltak az Alzheimer betegséggel.
Ezek után a SORL1 génben az SNP-k segítségével haplotípusokat is kerestek és
vizsgálták őket asszociációra Alzheimerre.
Az SNP-k mellett két különálló haplotípust találtak a SORL1 génben, amelyek
asszociáltak a betegséggel. Találtak a betegségre hajlamosító és védő haplotípust is.

A SORL1 (nevei: sortilin-related receptor, LDLR class A repeats-containing, neuronális
apoE receptor; 11q23.2) szerepe az APP anyagcserében, hogy az APP ‘szortírozását’ végzi.
Túlexpresziója csökkent, gátlása emelkedett Aβ termelést eredményez. Feltételezett szerepét a
81. ábra mutatja be.
Ezután, azt vizsgálták, hogy az SNP-knek milyen szerepük lehet, és a következőket találták:
•
•
•
•

Az exonokban és az exon-intron határokon nem találtak semmilyen káros hatású SNPt. Valószínű az intronban levő variációk okozták az asszociációt.
Az intronikus SNP-k befolyásolhatják a gén sejt-specifikus transzkripcióját, vagy
transzlációját.
Egyes betegekben az SORL1 gén csökkent neuronális expresszióját találták.
Az SNP-k, illetve a haplotípusok hatását a génexpresszióra nem tudták vizsgálni
(nehéz a megfelelő genetikai hátterű agyszöveteket beszerezni).
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81. ábra
A SORL1 gén genomiális szerkezete és az Alzheimer-kórral kapcsolatban vizsgált 28 SNP. A
függőleges vonalkák az exonokat jelképezik. Az alsó ábrán a nyilak különböző géneket és
átíródásuk irányát jelölik (10).
A sok, általában nem reprodukált jelölt gén közül, még érdemes kiemelni a calcium
homeostasis modulator 1 (CALHM1) gént. A gén terméke kalcium szignalizáción keresztül
befolyásolja az Aβ-szintet.
A vizsgált génekről részletes információt találunk az online AlzGene adatbázisban (9, 10).
Ebben a folyamatosan megújított adatbázisban a jelölt gén asszociációs vizsgálatok, GWASok illetve metaanalízisek eredményei találhatók meg. 2012 májusában 1395 study-t, 695 gént,
2973 polimorfizmust és 320 meaanalízist tartalmazott az AlzGene az AD-vel kapcsolatban.
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81. ábra
A SORL1 feltételezett szerepe az APP anyagcserében
Az APP az endoplazmatikus retikulumban szintetizálódik. Az ábrán látható az APP
anyagcsere két útvonala. Az ADAM17 által jellemzett az α-szekretáz, és a BACE1 által
jellemzett a β-szekretáz útvonal. Ez utóbbiban keletkezik az Aβ42. A β-szekretáz felé
irányított APP-t a SORL1 el tudja irányítani a reciklizáló endoszómák felé, ahonnan az APP
visszakerül a membránba. A SORL1 hiányában, vagy gyengébb működése esetén több APP
kerül a β-szekretáz útvonal felé és több Aβ42 keletkezik (piros hengerrel jelölve) (10).
11.1.7. Genomikai vizsgálatok Alzheimer betegségben
11.1.7.1. Kapcsoltsági vizsgálatok, genomszűrések
Ezekben a vizsgálatokban számos genomrégiót sikerült azonosítani. Általában a legerősebb
jelet európai populációkban a 19-es kromoszómán kapták, ahol az APOE gén található. Ezen
kívül még a 6, 9, 10, 12-es kromoszómákon kaptak erős, többszörösen megerősített jeleket,
de, tekintve a mikroszatelliták nagy távolságát, azaz a rossz felbontást, olyan nagy
genomterületekre kaptak asszociációt, hogy többnyire nem sikerült beazonosítani az
asszociációért felelős gént.
11.1.7.2. GWAS vizsgálatok
Az Alzheimer-kór genomikai vizsgálatában is a GWAS hozta az igazi áttörést. A 2007-es első
vizsgálatok óta rengeteg gént azonosítottak. Az alábbiakban néhány jelentősebbet
ismertetünk.
A 19-es kromoszómán helyezkedik el az APOE génje, melynek E4-es variációja a LOAD
legerősebb hajlamosító faktora. Azonban a GWAS-ok felfedték, hogy ezen a lókuszon
nemcsak az APOE gén játszik szerepet a betegségben, hanem más gének is. Ezeket
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összefoglalóan APOE-vel összefüggő géneknek nevezik (APOE-related), és ide tartozik pl. az
APOC1 és a TOMM40.
GRB-associated binding protein 2 (GAB2) gén 11q14.1. Az egyik első GWAS-ban az APOEn kívül első közelítésben nem találtak asszociációt egy génnel sem. Azonban, amikor a
populációt az E4 hordozás alapján csoportosították, a GAB2 génben detektáltak 10 SNP-t és
egy haplotípust, melyek az E4 hordozókban igen erős asszociációért feleltek. Az apoE4
heterozigótákban 4x kockázatnövekedést mértek, míg ha az illető ApoE4 homozigóta +
GAB2 polimorfizmus hordozó volt >24x-es volt a kockázatnövekedés (11). A GAB2 egy
vázképző (scaffolding) protein, az azonos jelátviteli útvonalon levő fehérjéket megköti, és
komplexet alkot velük. A hippocampusban expresszálódik az AD-ban fontos sejtekben.
Szintén érdekes eredményt hozott az a GWAS vizsgálat, amelyben 500 ezer SNP-t néztek
Illumina array-vel, és azonosították, hogy a genomszűrésekben kapott 6-os kromoszómán
levő genomrégióban melyik gén felel az asszociációért. Itt az MTHFD1L génben kapták
legerősebb asszociációt (rs11754661, 6q25.1). A variánsra kapott OR meglehetősen magas,
2,03 volt (12). A gén a methylenetetrahydrofolate dehydrogenase-t kódolja, mely a fólsav és
homocisztein anyagcserében, azaz a homocisztein → metionin átalakulásban vesz részt. Ez
az eredmény azért is érdekes, mert már korábban is ismert volt, hogy a magas homocisztein
hajlamosít AD-re, illetve fólsav tartalmú ételek fogyasztása bizonyos fokú védelmet nyújt AD
ellen. A magas homocisztein oxidatív stressz-t, érfalkárosodást okoz, ami hajlamosít az AD
kialakulására. Ezt erősíti, hogy a gén CAD-dal is asszociál (ld. 10. fejezet). A fólsav
anyagcsere szerepét tovább erősíti, hogy egyes vizsgálatok, az anyagcsere másik fontos
génjében az MTHFR-ben (methylenetetrahydrofolate reductase) is találtak AD-val
asszociáló variánst.
A fenti géneket leszámítva a LOAD GWAS tipikus OR értékei 1,07-1,3 között vannak. Mivel
AD-ben nehezebb olyan nagy populációkat összegyűjteni, mint pl. CAD-ban, vagy T2DMben, a kisebb létszámú populációk nem alkalmasak ilyen kis hatású gének azonosítására.
Emiatt nagyon sok vizsgálat az APOE lókuszon kívül nem talált más genomrégiót. A GWAS
vizsgálatoknál a stratégia sokszor az, hogy több kisebb populációt külön-külön vizsgálnak, pl.
úgy, hogy az első teljes GWAS-ban kiválasztják a legjobban asszociáló x darab (x = általában
25-120) SNP-t, és az ismétlő populációkban (replication cohorts) már csak ezeket nézik.
Mivel az egyes populációkban kapott p értékek összeszorzódnak, ráadásul a Bonferroni
korrekciót is csak x-szel (mondjuk 100-zal) kell végezni a követő vizsgálatban (ld. 2. és 3.
fejezetek), megnő az esélye, hogy pozitív asszociációt találjanak. De éppen ezért jellemző,
hogy az APOE-vel összefüggő géneken kívül az egyes vizsgálatokban sokszor különböző
eredmények születtek.
Az egyik legérdekesebb eredmény, amely az egyik GWAS-ban az APOE lókuszon kívül az
egyetlen volt, amely elérte a genomszintű asszociációt, az rs5984894 SNP volt a
protocadherin 11X génben (PCDH11X) a Xq21.31 lókuszon (P = 3.8 × 10−8, OR = 1.29). A
variáns az első, amely az X kromoszómán található, és amikor a két nemet külön elemezték,
kizárólag homozigóta nőkben maradt meg az asszociáció (OR = 1,75). Az eredmény azért
érdekes, mert a LOAD ismerten gyakrabban fordul elő nőkben, és ez a génvariáns szerepet
játszhat ebben. A gén főleg az agyban expresszálódik, terméke befolyásolja a sejt adhéziót, a
sejt szignalizációt, és az idegek fejlődését. Ezek alapján egy hihető jelölt gén, de hogy
pontosan hogyan befolyásolja a betegség kialakulását, annak kiderítésére további
vizsgálatokra van szükség. Azonban a talált asszociáció valószínűségét csökkenti, hogy
szerepét több más vizsgálatban nem sikerült igazolni.
Több vizsgálatban is konzekvens asszociációt mutatott viszont az rs11136000 SNP a clusterin
génben (CLU, vagy APOJ) a 8-as kromoszómán (OR = 0,86). A gén az apoJ-t kódolja,
amelyik az apoE mellett az agyban a legnagyobb mennyiségű apolipoprotein (15).
Állatkísérletek alapján hasonló szerepe van, mint az apoE-nek. Például részt vesz az Aβ
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peptidek eltávolításában. Általában jellemző, hogy minél több populáción vizsgálnak egy
gént, a hozzá kapcsolt OR érték egyre alacsonyabb. A CLU-nál pont fordított a helyzet, a
hozzá kapcsolt OR érték egyre jobban eltér 1-től a vizsgálatok számának növekedésével.
Az rs3851179 SNP a phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein (PICALM)
génben a 11-es kromoszómán szintén meggyőző eredményeket mutatott (OR = 0,9) egy nagy
GWAS vizsgálatban (15). A gén terméke a clathrin-mediált endicitózisban vesz részt, amely
az APP anyagcserének is a része.
A komplement receptor CR1 a C3b receptora, és szerepe van az Aβ perifériás eltávolításában
(16). A génben található rs6656401 SNP is több vizsgálatban elérte a genomszintű
szignifikancia szintet (P = 3.7 × 10−9 (OR = 1.21)).
A fenti 3 SNP mind az Aβ anyagcsereútvonalon van, így egyrészt hihető funkcióval
rendelkeznek az AD patogenezisében, másrészt bizonyítják az anyagcsereút fontosságát.
A fentiekhez képest más anyagcsereútvonalon van, de funkció szempontjából jó jelölt génnek
tekinthető a GALP, amely a ‘galanin-like peptide’-t kódolja, és a neuropeptidek galanin
családjába tartozik (17). Az rs3745833 egy nem-szinonim SNP (Ile72Met) a 4-es exonban. Az
SNP MAF értéke 48% európai populációban, OR értéke LOAD-ban 1,2. A GALP és
receptora AD-s betegekben túlexpresszálódik, és rontja a tüneteket. Gátolja a kolinerg
neurotranszmissziót, a tanulást és a memóriát, csökkenti a glutamát kibocsátást és a hosszú
távú potenciációt (long term potentiation). Galp transzgenikus egerekben AD-hez hasonló
tünetek jelentkeztek. A fentiek alapján szerepe AD-ben jól magyarázható, és ez az útvonal
potenciálisan jó gyógyszer célpont.
Egy újabb GWAS-ban detektálták a BIN1 gént (Myc box-dependent-interacting protein 1,
2q14) OR = 1,15-tel. A gén az agyban és az izmokban expresszálódik, kaszpáz-független
apoptózisban, a neuronok membránjának szerveződésében és a klatrin-mediált szinaptikus rés
kialakításában játszik szerepet. Ez utóbbi sérül az Aβ által. Variációi skizofréniával is
asszociálnak (18).
Az állatkísérleteknél említett ABCC1 génnel közös transzporter családba tartozó, és hasonló
funkciókat ellátó ABCA7 (19p13.3) génben is találtak a betegséggel asszociáló variánsokat.
Szerepe feltehetően hasonló, mint amit az ABCC1-nél korábban írtunk (19).
Útvonal analízist is végeztek LOAD-ban (ld. 3. és 4. fejezet). A két legnagyobb GWAS
eredményeit újraelemezve azt találták, hogy a koleszterin anyagcsereútvonalon, és az
immunválaszban szereplő génekben az asszociáló SNP-k szignifikánsan
„túlreprezentáltak”. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy ezek az útvonalak szerepet játszanak
AD-ben, viszont nem lehetett biztosan tudni, hogy részt vesznek-e a patogenezisben, vagy
csak következményei, melléktermékei a betegségnek. Ez az eredmény az irányba mutat, hogy
a koleszterin anyagcsereútvonal, és az immunválasz variációi befolyásolják a LOAD
hajlamot, így ezek potenciális terápiás célpontok lehetnek (20).
Az érintett útvonalak közül jelentős még a TNFα által reprezentált útvonal. A TNF gén az
AlzGene adatbázisban az egyik fontos gén, azaz az egyik legmeggyőzőbbnek tekintett. A
TNK1 gén kódolja tyrosine kinase, non-receptor 1-et. Az AD-val az (rs1554948) nemszinonim SNP mutatott asszociációt (17). A metaanalízisek közül az egyik legerősebb jelet
adja. Aktivált állapotban lehetővé teszi a TNFα indukálta apoptózist, és AD-ben a neuronok
pusztulását. Ugyanezen az anyagcsereútvonalon található a TRPC4AP gén a 20q11-es
kromoszóma régióban. Egy gyakori, 40%-os frekvenciájú, 10 SNP-ből álló haplotípus az
egyik GWAS vizsgálatban a legerősebb asszociációt mutatta LOAD-dal. A TRPC4AP a
‘transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 4 associated protein’-t
kódolja, amelyet ’tumor necrosis factor receptor-associated ubiquitous scaffolding and
signaling protein’ (TRUSS) néven is ismernek. In vitro eredmények alapján a TRUSS a
TNFα anyagcsereútvonalon van. Az útvonal jelentőségét mutatja, hogy gyógyszerfejlesztés is
történik ebben az irányban (21).
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Ahogy korábbiakban is említettük, genetikai, genomikai eredményekről ebben a betegségben
is létrehoztak egy gén-adatbázist (Alzgene, http://www.alzgene.org/ ) (17), amely
folyamatosan frissítve tartalmazza ezeket az eredményeket (11). Az oldalon, van egy gén
rangsor, ahol a p érték alapján rangsorolják a géneket. Minden génre kiszámolták még a
Bayes-faktor (BF) értéket is. A BF egy logaritmikus érték, és azt adja meg, hogy mi a
valószínűsége annak, hogy a gén valóban asszociál a betegséggel. Pl., BF > 5 azt jelenti, hogy
az igaz asszociáció valószínűsége >100 ezerszerese (105) a nem igazinak. Emlékeztetőül, a p
érték azt adja meg, hogy mi az esélye, hogy a gén nem asszociál a betegséggel. Ezek alapján
az Alzgene adatbázisban a „top 10” Alzheimer gén sorrendje:
1. APOE_e2/3/4
2. BIN1
3. CLU
4. ABCA7
5. CR1
6. PICALM
7. MS4A6A
8. CD33
9. MS4A4E
10. CD2AP
A BF apoE esetén >50, a „tizedik helyezett” CD2AP, esetében 6,6.
11.1.8. Az Alzheimer-kór a legújabb eredmények tükrében
A genetikai variációk kockázatának számszerűsítésére lehet használni az egyes génekre a
PAR értéket (population attributable risk, ld.
http://en.wikipedia.org/wiki/Attributable_risk). Ez az OR értékből és a variáció
frekvenciájából származtatható, és úgy számolják ki, hogy összehasonlítják, hogy a genetikai
variációt hordozók, illetve nem-hordozók között mekkora a betegek aránya. Egy másik
lehetséges becslése a PAR-nak, hogy mekkora lenne a betegség incidenciájának csökkenése
egy populációban, ha az adott kockázati faktor nem lenne. A PAR kiszámítása: F(OR –
1)/(F(OR – 1) + 1), ahol F = a kockázati allél frekvenciája, OR = odds ratio.
LOAD-ban az APOE-vel összefüggő gének PAR értéke1 19-35% között vannak. A GWASban azonosított néhány gén PAR értékei: GAB2: 15,3%; CLU 9,6%; PICALM 8%, CR1: 4%
(22). Az egyes génekre számolt PAR értékek számösszege mindig nagyobb, mint a betegség
kombinált PAR-ja. Az eddig felfedett génekre a becsült PAR kb. 60%, amely tekintve a
genetikai tényezők 80%-os arányát, relatív jó eredménynek számít, a többi multifaktoriális
betegséghez képest, bár az előzőek alapján persze ez egy túlbecsült érték. Ez a magas érték
főleg az APOE kiemelkedően erős szerepének tulajdonítható. Ez azt is jelenti, hogy genetikai
teszttel relatív jól beazonosíthatók azok a személyek, akik kiemelkedően magas kockázattal
rendelkeznek LOAD-ra. A probléma viszont az, hogy jelenleg nincsen olyan megelőző
beavatkozás, terápia, vagy életmód-változtatás, amellyel megakadályozható lenne a betegség
kialakulása. Talán csak annyi, hogy az APOE4 hordozóknak érdemes kerülni a fejsérülésekre
hajlamosító sportokat, mint az ökölvívás, vagy a labdarúgás, kerülni kell a dohányzást, az
állati zsírokat, és törekedni kell a rendszeres sportolásra. Azonban, ezekkel messze nem lehet
garantálni, hogy az illetőben nem fog a betegség kialakulni. Ráadásul az apoE4 hordozók
többségében amúgy sem fog AD kialakulni. Így, tekintve az esetleges komoly pszichés
hatását annak, hogy valakinek megmondjuk, hogy kiemelkedően magas kockázattal
rendelkezik Alzheimer betegségre, de nem tudjuk, mit lehet ellene tenni, jelenleg az az
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etikailag elfogadható, ha nem végzünk ilyen tesztet. Ráadásul, egyelőre egy ilyen teszt
eredménye csak kockázat változást tud mutatni az átlaghoz képest, azaz se a kockázat
növekedés nem jelenti azt, hogy biztosan kialakul a betegség, se a kockázat csökkenés azt,
hogy az illető nem lesz beteg.
Viszont, már az eddigi eredmények segítségével is egyre inkább megismerjük az AD
kialakulásához vezető kórfolyamatokat, és ezzel megnyílik a lehetőség új, megelőző terápiák,
kidolgozására. Ez akár olyan egyszerű is lehet, mint bizonyos vitaminok szedése, valamilyen
étel ajánlott, vagy tiltott fogyasztása, rendszeres sportolás, stb. Más kérdés persze, hogy mivel
a LOAD kialakulása lassú, sokszor évtizedeket igénybevevő folyamat, a terápia lehetséges
pozitív hatása évtizedek múlva jelentkezik, így tudományos tesztelése igencsak időigényes
folyamat.
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11.2.
Parkinson-kór
A Parkinson-kór (angolul Parkinson disease (PD) az AD után a második leggyakoribb
neurodegeneratív betegség, és a leggyakoribb idegi eredetű mozgás-rendellenesség. Az ADhez hasonlóan lassan előrehaladó, degeneratív idegrendszeri betegség. Elsőként James
Parkinson írta a jellegzetes tüneteket, mint a nyugalmi remegés (tremor), izommerevség
(rigiditás) és a meglassultság (bradikinézia). Klinikai tünetei többnyire 40–70 életév között
jelentkeznek, a betegség gyakorisága az életkor előrehaladtával nő: 65 évesen 1%; 85 évesen
4-5%, de >100 évesekben már nem fordul elő (0%). A világon mintegy 6,3 millió beteg él,
Magyarországon 18-20 ezer a nyilvántartottak száma, és évente mintegy 1500-2000 új
jelentkezésével számolhatunk. A betegség diagnózisától a halálig átlagosan 15 év telik el. A
diagnosztizált gyakoriság USA-ban: 1/272 = 0,37%, a világon itt a leggyakoribb (kb. 1
millió). A betegséget korai fázisban gyakran nem veszik észre, így a nem-diagnosztizált,
becsült gyakorisága az USA-ban 3-4 millió is lehet (1/90 (1,1%). A betegség becsült
gyakorisága európai eredetű populációban a világon 0,14%. A betegek 4%-ánál a betegség 50
éves kor előtt jelentkezik, ez a korai, vagy monogénes betegség. Több férfi beteg van, mint nő
(kb. 1,5x), de nem tudják, hogy miért (genetikai, vagy esetleg életmódbeli különbség miatt).
11.2.1. Kockázati tényezők
A betegség kialakulásában vannak kockázatot növelő, és csökkentő tényezők, de pontos
szerepük bizonytalan (23). Hajlamosítók:
– Pesticid használat
• A világon a leggyakoribb a Parkinson Nebraska (USA) államban,
valószínűleg az elterjedt insekticid használat miatt (329/100.000)
– Kútvíz fogyasztása (feltehetőleg mezőgazdaságban használt toxin (pesticid)
kerülhet a szervezetbe)
– Bányászat, hegesztés (hegesztőkben a legmagasabb), mezőgazdasággal
foglalkozók
– Bizonyos szellemi foglalkozások (informatikus, tanár, orvos, vallással
kapcsolatos, ügyvéd stb.). Ezt az összefüggést nehéz magyarázni.
– Bizonyos betegségek. Pl., spanyolnátha (I. világháború után) utóhatása
– Egyes neurotoxinok a PD-hez hasonló tüneteket okoznak. Pl.: az 1980-as
években felfedezték, hogy fiatal drog-függőkben az 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine (MPTP) ilyen tüneteket okozott. Illetve Guam szigeten
cikász gyümölcs fogyasztása is PD-hez vezetett. Később derült ki, hogy a
gyümölcs neurotoxint tartalmazott.
Védők:

–
–

Dohányzás, alkohol, koffein (nem tudni hogyan, és még ellentmondásosak az
eredmények), egyes vérnyomáscsökkentők.
Bizonyos foglalkozások (kézműves, szállítás).

A PD-vel kapcsolatban sokszor elég furcsa eredmények születnek. Egy vizsgálatban, ahol a
különböző környezeti faktorok hatását vizsgálták a PD kialakulás kockázatára, ezeket az
eredményeket kapták (24):
• Férfiakban a gyermekeik számával nő a kockázat (OR = 2,65 legalább 1 gyerek vs. 0
gyerek)
• A tanulás idejével nő a kockázat
• Cigaretta, alkohol nincs hatással
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•

A kávéivással negatívan asszociál (OR = 0,4)

11.2.2. A Parkinson-kór patogenezise
A Parkinson-kór patogenezise egyelőre rejtély marad a kutatók számára, bár a genetikai
eredmények és az állatmodellek sok folyamatra rávilágítottak. PD-ben ismeretlen okból
elhalnak az agy substantia nigra területének idegsejtjei, amelyek a testmozgást, a testtartást és
az egyensúlyozást szabályozzák. Lewy testek jelennek meg az agytörzsben és a kéregben. A
tünetek L-DOPA (dopamin szintézis köztes terméke) hatására enyhülnek. Az elpusztult, vagy
károsodott idegek normálisan dopamint termelnek. Ez az ingerület átvivő anyag többek között
az izmok mozgatását szabályozza. A vezető tünet oka, hogy az agy egyre kevésbé képes ezt a
feladatát ellátni. Jelenleg nem világos, hogy az elpusztult neuronokban megjelenő Lewy
testek szerepet játszanak az idegsejtek elpusztításában, vagy a védekező mechanizmus részei.
Azokat az eseteket, ahol nincsenek Lewy testek, parkinsonizmusnak szokták nevezni PD
helyett.
Az uppsalai Arvid Carlsson az ötvenes években fedezte fel, hogy a dopamin a központi
idegrendszer ingerületátvivő anyaga, s nemcsak a Parkinson-kór előidézésében játszott
szerepét mutatta ki, hanem az előanyagával való kezelésének is megteremtette a feltételeit. A
Levodopával végzett állatkísérletek során felfedezte: ha gátolja a Levodopa lebontását végző
enzimet, ez az anyag sokkal nagyobb adagban jut be a központi idegrendszerbe, mint
egyébként. Felfedezéséért 2000-ben Nobel-díjat kapott.
11.2.3. A Parkinson-kór öröklődése
A PD a betegek kb. 10%-nál monogénes eredetű. A fennmaradó 90%-nál inkább
sporadikus előfordulású, családi halmozódást ritkán lehet megfigyelni. Ennek ellenére az
elmúlt évek bebizonyították, hogy számos gyenge hatású gén játszhat szerepet a betegség
kialakulásában. Az öröklődésre a legjobb becslést egy GWAS-ban számolták ki. Ez alapján a
korai és feltehetőleg főleg monogénes eredetű PD-ben a λ= 7,76 volt, a késői, és inkább, bár
nem kizárólag poligénes PD-ben a λ = 3,0. Szintén ebben a GWAS-ban a genetikai hajlam
27%-os részesedését becsülték, azaz a PD kialakulásáért populációs szinten a környezeti
faktoroknak kb. 3-szor akkora szerepe van, de a genetikai faktorok szerepe sem
elhanyagolható (25).
11.2.4. Monogénes Parkinson-kór
Az alfa-synuclein (SNCA) volt az első gén, amit felfedeztek monogénes PD-ben. A gén
lókuszát (4q21) PARK4 lókusznak nevezik. Az agyban expresszálódik, szerepe van a
tanulásban, dopamin-termelésben. Pontos funkciója ismeretlen. Egyes feltételezések szerint a
dopamin jelátvitel negatív regulátora, elősegíti a dopaminerg neuronok pusztulását. Mutációi
autoszomális domináns öröklődést mutatnak. A Lewy testek alkotórésze. A betegséget olyan
missense mutációk és kromoszómális dublikációk és triplikációk, promóter mutációk
okozzák, melyek növelik a gén expresszióját.
Ha a gén duplikációja következik be, a keletkezett gén-kópiák száma befolyásolja a betegség
manifesztációjának idejét. Így 3 kópiánál az átlagos életkor, amikor a betegség első tünetei
megjelennek 48,4 év, 4 kópiánál 33,4 év.
Leucine rich repeat kinase (LRRK2) más néven dardarin. A gén lókuszát (12q12) PARK8
lókusznak nevezik. A Gly2019Ser mutáció a monogénes késői PD leggyakoribb oka. A
leggyakoribb kaukázusiakban (0,5-2% a sporadikus, 5% a családi PD-ben), ashkenázi
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zsidókban és észak-afrikai arabokban (18-30% az összes betegnek). Penetranciája 17% 50
éves korban, 85% 70 éves korban. Autoszomális domináns öröklődésű. A mutáció
mechanizmusa nem tiszta, viszont a fehérje egy nagyon konzervatív részét érinti. A legújabb
eredmények alapján mitokondriális diszfunkcióhoz vezet, amitől az érintett idegsejtek
elpusztulnak.
Az Arg1396Gly mutáció baszk PD-sekben gyakori. A baszk dardara (remegés) szóból kapta a
fehérje a dardarin nevet.
Japán és kínai populációkban a Gly2385Arg a gyakori polimorfizmus (MAF = 4%), és inkább
hajlamosító, mint okozó faktornak tekinthető (betegekben a MAF: 9,3%).
A PARK2 gén (6q25.2-q27) mutációja PD-ben recesszív öröklődést mutat. A gén terméke a
parkinson protein 2, E3 ubiquitin protein ligase, vagy más néven parkin. Több mint 100
pontmutációt és egyéb genomikai átrendeződést leírtak a génben. A mutációk a korai (< 45
év) PD 50%-áért felelősek homozigóta, vagy összetett (compound) heterozigóta formában. A
parkin az ubiquitin-proteoszóma rendszer része. Hiánya miatt valószínűleg sérült fehérjék
felszaporodnak és aggregálódnak.
A GBA (1q21, glucocerebrosidase) gén homozigóta elvesztése Gaucher-kórt okoz. Gaucherkórban a glükocerebrozidok, a zsíranyagcsere egyes termékei halmozódnak fel a szövetekben
egy enzim (béta-glükozidáz) működésének zavara miatt. Ez az enzim az elöregedett sejtek
lebontásában játszik szerepet. Ashkenázi zsidó etnikumban relatív gyakori betegség. A gén
heterozigóta mutációja a PD kockázatát 5-szörösére emeli. Ha a Gaucher-kóros megéri az
öregkort, benne is PD alakul ki. Az Ashkenázi zsidó populációban a PD-sekben a GBA
mutáció gyakorisága 29% (átlagéletkor 68 év), egészséges fiatalabb populációban (20-45 év)
7%. Ebben az etnikumban a PD-s betegek 30% vagy az LRKK2 génben, vagy a GBA génben
hordoz mutációt, így ez ott fontos kockázati tényező. Az Egyesült Királyságban PD-sekben a
GBA mutáció gyakorisága csak 4%.
Feltételezések szerint az SCNA, LRKK2 és a GBA azonos biokémiai útvonalon van, amely
fontos a betegség patogenezisében (23).
A PD egy korábban nem ismert anyagcsereútvonalát tárta fel annak a felfedezése, hogy a
PTEN-induced putative kinase 1 (PINK1, 1p36.12) mutációja autoszomális recesszív korai
kezdetű PD-t okoz. A gén egy mitokondriális membrán fehérje, és feltételezések szerint a
mitokondriumot védi az oxidatív stressz-indukálta diszfunkciótól. A dopaminerg neuronokban
a substantia nigrában magasabb az oxidatív stressz szintje, mint az agy más területein így ott
a PINK1 mutációk miatt károsodott mitokondriumok halmozódnak fel, ami a neuronok
pusztulásához vezet. A vizsgálatok alapján a folyamatban a parkin is részt vesz.
Eddig 11 gént találtak (ilyen még pl. DJ1, ATP13A2), melynek mutációi PD-t, vagy a
hasonló tüneteket mutató parkinsonizmust okozzák (23).
11.2.5. Állatmodellek Parkinson-kórban
Számos toxikus vegyülettel próbálkoztak, amelyek a PD tüneteit váltják ki a beinjektált
állatokban. Ilyen volt pl. az előzőekben említett 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
(MPTP) egerekbe, vagy a 6-hidroxidopamin (6-OHDA) patkányokba juttatása.
Érdekes módon, sem az SNCA, sem PARK lókuszok módosításaival (transzgén, KO) egérben
nem sikerült jó PD modellt előállítani. Viszont az SNCA transzgenikus Drosophila
melanogaster (gyümölcslégy) tünetei egészen hasonlítanak az emberi PD-hez. Azonban,
nyilvánvalóan ez nem igazán jó modell-állat.
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A MitoPark egérben kiütöttek kondicionálisan egy mitokondriális transzkripciós faktort
(Tfam), a dopaminerg neuronokban, amely a neuronok elpusztulásához és a PD-hez hasonló
tünetekhez vezetett. Ilyen, idegrendszer bizonyos területeire specifikus gének módosításaival
több PD egér-modellt is előállítottak.
Számos olyan PD állatmodellt kifejlesztettek, amelyekben genetikai manipulációkkal,
neurotoxinokkal, vagy egyéb kezelésekkel bizonyos idegcsoportokat elpusztítottak. Ezek az
állatok hozzájárulhatnak a PD patogenezisének jobb megértéséhez, és új terápiák
kidolgozásához. Azonban, ezek az állatmodellek távolról sem olyan jók, mint pl. AD-ben, és
további kutatások szükségesek az emberi betegséget jobban utánzó modellek kifejlesztésére
(26).
11.2.6. Sporadikus Parkinson-kórral kapcsolatos genomikai eredmények
A többi, ebben a könyvben tárgyalt betegséghez képest a sporadikus PD viszonylag ritka, és
alacsony (~27%) az öröklődési hányada. Így egészen a GWAS éráig nem lehet számottevő
eredményekről beszámolni. A néhány hajlamot növelő polimorfizmusról már a monogénes
részben beszámoltunk (GBA, LRRK2). Viszont GWAS és az utóbbi években gyűjtött
nagyobb populációk segítségével már rengeteg eredmény született, melyek közül néhány
érdekesebbet itt bemutatunk.
Az egyik többszörösen megerősített eredmény az AD állatmodellel kapcsolatban említett
MAPT gén (17q21) szerepe (25, 27). Ez a mikrotubulus asszociált protein tau génje. A
legerősebb asszociációt mutató SNP rs393152 ritkább allélje csökkentette a PD kockázatát:
OR=0.77, p=1.95×10−16.
Az első nagyobb GWAS-ban azonosították a PARK16 lókuszt (1q32), melyen több jelölt
gént is találtak. Később ebben a régióban az SLC41A1 (solute carrier family 41, member A1)
gént azonosították több populációban is (ázsiai, európai). Ez egy magnézium transzporter,
szerepe PD-ben egyelőre ismeretlen. Szintén találtak asszociáló gyakori allélokat néhány, a
monogénes formával is asszociáló génben (SNCA, LRRK2) (28).
Kapcsoltsági, és asszociációs vizsgálatokkal azonosították a fibroblast growth factor 20
(FGF20) gént. Az egyik vizsgálatban 729 családban 1089 betegen és 1165 egészségesen SNP
szűrést végeztek a génben. A legerősebb asszociációt a 3’ UTR-ben található rs12720208
SNP-vel detektálták. Funkcionális vizsgálattal azt találták, hogy itt egy miRNS kötőhely
sérül meg. Ennek hatására nőtt az FGF20 transzláció, emelkedett alfa-synuclein expresszió és
emelkedett PD hajlam.
Az eddigi legnagyobb, 2011 júliusában a PlosGenetics újságban közölt GWAS-ban európaieredetű 3.426 beteg és 29.624 kontroll genotipizálását Illumina HumanHap550+ BeadChip
platform-on, amelyet kiegészítettek 25 ezer, a 23andMe cég által kiválasztott SNP-vel (25)
végezték. Ez, összehasonlítva a magas vérnyomásban végrehajtott GWAS-sal, ahol >200 ezer
résztvevőt vizsgáltak, nem tűnik nagy vizsgálatnak, de tekintve a sokkal nehezebben
mobilizálható PD-s betegeket, és a kb. 100-szor alacsonyabb betegség-gyakoriságot, nagy
vizsgálatnak tekinthető. A részvevők gyűjtésében részt vett a 23andMe, azaz, olyanok is
bekerültek, akik a cég genotipizáló szolgáltatását megvásárolták. A vizsgálatot, a világ egyik
legismertebb monogénes PD betege a színész Michael J Fox (pl. „Vissza a jövőbe”) által
alapított Michael J. Fox Foundation (http://www.michaeljfox.org/) is támogatta. Érdekes
módon a betegeket email-ek segítségével toborozták. Az eredmények validálására más PD
GWAS eredményeit is felhasználták. A Bonferroni korrekció alapján genomszintű
asszociációnak a p ≤ 9,6x10-8 értéket tekintették. Ez alapján 8 régiót detektáltak. Ezek között
volt a már korábban is említett LRRK2, SNCA, GBA, MAPT gének által reprezentált régiók.
A PARK16/SLC41A1 régió a genomszintű asszociáció közelében volt.
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Szintén korábbi vizsgálatok megerősítése volt a GAK (4p16.3, cyclin G-associated kinase)
gén. A sejtciklusban és a mikrotubulusok növekedésében szerepet játszó kináz az agyban, a
substantia nigrában expresszálódik. Szintén szerepet játszik a klatrin mediálta endocitózisban
az SNCA-val együtt, így szerepe PD-ben jól magyarázható.
Az rs10513789 SNP a MCCC1/LAMP3 régióban szintén egy korábbi eredmény
megerősítése. Ebben a régióban egyéb vizsgálatok más SNP-ket is azonosítottak. A régió
pontos szerepe egyelőre nem ismert.
A PD-ben korábbi vizsgálatok gyulladásos folyamatokat is valószínűsítettek. Ezt támasztja
alá a HLA-DR (6p21.3) régióval talált többszörösen megerősített összefüggés. Az rs3129882
SNP a HLA-DRA nem-kódoló variánsa. A különböző vizsgálatok alapján ez az SNP
befolyásolja a HLA-DR és a HLA-DQ expressziót. A PD-agy emelkedett DR expressziót, és
DR pozitív reaktív mikroglia jelenlétet mutatja. Nem-szteroid típusú gyulladásgátlókkal
(NSAID) csökkenteni lehet a PD kockázatát. A HLA összefüggés potenciális új gyógyszertámadáspontot jelent PD kezelésében.
Ebben a vizsgálatban azt is kiszámolták, hogy a PD-re való hajlam 6-7%-át lehet az
azonosított variációkkal alátámasztani (25).
A Lancet című újságban egy nagy meta-analízist közöltek 2011 februárjában, melyet a
International Parkinson Disease Genomic Consortium publikált (27). Ebben kihasználták az
1000 genom projekt eredményeit, felhasználták a rendelkezésre álló LD- és haplotípus
térképeket. Ez alapján a különböző vizsgálatokban ténylegesen genotipizált SNP-khez
imputációval olyan SNP-ket is beválasztottak, amelyek a vizsgáltakkal LD-ben voltak, illetve
egy haplotípuson szerepeltek a genotipizált variációkkal. Így összesen 7.689.524 SNP-vel
számoltak. Az elemzésben a keresési fázis 5333 beteget és 12.019 kontrollt foglalt magában,
az ismétlő fázis 7053 PD betegből és 9007 kontrollból állt. A meta-analízisből származó
Manhattan-plot-ot a 82. ábra mutatja. Ebben a vizsgálatban 11 lókusz felelt meg a
genomszintű szignifikancia értéknek. Az eddig nem említett géneken kívül érdemes a BST1et megnevezni, amelyik jelenleg a 9. legfontosabb PD gén (29). A gén az ADP-ribosyl cyclase
2-t kódolja (4p15), ami a csontvelőben fejeződik ki, és a pre-B-sejtek érésében játszik
szerepet. Ez az eredmény, akárcsak a meta-analízisben szintén azonosított HLA-DRB53 gén
további bizonyítékokat szolgáltat a PD gyulladásos hátteréhez.

82. ábra
A Parkinson-kór GWAS-ok meta-analíziséből kapott Manhattan plot ábrázolása.
Az elemzésbe 7.689.524 SNP-t vettek be. Pirossal vannak ábrázolva a genomszintű
asszociációt mutató SNP-k (p<5x10-8). Narancssárgával a gyanús SNP-k (10-5>p>5x10-8). A
pirossal jelölt SNP-k vettek részt a szövegben jelzett ismétlő fázisban. A két legmagasabb –
log10(p) értéket mutató régióban, a 4-es kromoszómán az SNCA, a 17-es kromoszómán a
MAPT a legfontosabb PD gének (27).
Az elemzés egyik érdekes része volt, hogy hasonlóan az AD-nél leírtakhoz, itt is kiszámolták
az egyes génekre vonatkozó PAR értékeket. A legmagasabb PAR értékkel a HLA-DRB53
rendelkezett: 17,68%, utána következtek: MAPT: 17,57%, MCCC1/LAMP3:13,71%, SNCA:
9,71; BST1: 7,82%. A 11 lókusz kombinált PAR értéke 60,3% volt, amit a kutatók túlbecsült
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értéknek tartottak, mert környezeti tényezőket nem vontak be az értékelésbe, illetve a
mintagyűjtésben is voltak torzító tényezők. Ha a populációt kockázati értékek lapján 5 részre
osztották, akkor a felső ötödhöz kapcsolt OR 2,5-szöröse volt az alsó ötödének.
A vizsgálat másik érdekes része volt annak a vizsgálata, hogy az 5 kiválasztott PD lókuszban
található 18.969 SNP hogyan asszociál QT-val. Itt QT-nak tekintették a kockázati lókuszban
tapasztalt génexpressziós és a metilációs mintázat változásokat. Ha az SNP közelében a PDben érintett szövetekben a génexpresszió, vagy a metilációs értékek szignifikánsan
különböztek a két allélnál, akkor azt mondták, hogy az SNP asszociált a QT-val. A MAPT
lókuszon több ilyen asszociációt tapasztaltak. A cerebellumban, illetve a frontális cortex-ben a
kockázati allél megnövekedett MAPT expresszióval asszociált, míg a metilációs mintázatnál
ellentétes hatást tapasztaltak, azaz a metiláció mennyisége csökkent. Néhány közelben levő
génnél hasonló hatást mértek. Az említett gének közül még a HLA-DRB53 génnél
tapasztaltak hasonlókat. Érdekes, hogy az LRRK2 expresszió ezekben a szövetekben olyan
alacsony volt, hogy nem tudták változását értékelni, az SNCA génnél pedig a változások nem
érték el a szignifikancia határt. Egy másik nagy vizsgálat, amely az előzőekben említett
International Parkinson Disease Genomic Consortium eredményeit elemezte tovább egy 1920
SNP- tartalmazó ImmunoChip SNP-éit vonta be a vizsgálatba (30). Itt is végeztek post
mortem agyszöveteken génexpressziós és metilációs analízist. Itt három olyan lókuszt és gént
azonosítottak (PARK16/1q32, GPNMB/7p15, és STX1B/16p11), amelynél mind az SNP-k,
mind a post mortem vizsgálatok igazolták a gének szerepét. Ezek közül a GPNMB bekerült a
10 legfontosabb PD gén közé (ld. lent).
A genetikai, genomikai eredményekről ebben a betegségben is létrehoztak egy gén-adatbázist
PDGene néven, amely folyamatosan frissítve tartalmazza ezeket az eredményeket (29). A
PDGene-t ugyanazok hozták létre, mint az AlzGene-t így felépítése is hasonló. Az adatbázis
876 study és 889 meta-analízis eredményeit foglalja össze, 914 gént és 3443 polimorfizmust
tartalmaz. Az adatbázis alapján az első 10 PD gén sorrendje:

1. MAPT/STH
2. SNCA
3. GBA
4. LRRK2
5. PM20D1
6. GAK
7. MCCC1
8. STK39
9. BST1
10. GPNMB
A géneknél az MAPT kapta a legalacsonyabb p értéket (3x10-52), és a legmagasabb BF értéke
(48,7), de az SNCA BF értéke is nagyon magas (45,8), amely p értéke 3x10-49 . A 10.
helyezett GPNMB BF értéke 7,6. A korábban említettek közül a HLA-DRB5 gén BF értéke
4,7 és a 15. helyen van. Az OR értékek közül a GBA-é a legmagasabb (3.37 (2.67-4.29)), de
jellemzően inkább 1 körül van 25%-os közelségben.
11.2.7. Rendszerbiológiai megközelítés Parkinson-kórban
Rendszerbiológiai megközelítést is alkalmaztak Parkinson-kór (PD) vizsgálatában (31).
Ebben három GWAS és több teljes génexpressziós mérés eredményét használták fel. A
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GWAS eredményekből kiválasztották az 5000 leginkább asszociáló SNP-t (P<0,01), és
minden SNP-hez rendeltek egy gént. A génekhez 25 anyagcsereútvonal tartozott. Az
anyagcsereútvonalak azonosításához a KEGG adatbázist használták (3. és 4. fejezet). A
génexpressziós vizsgálatban 22 PD beteg és 23 korban illesztett kontroll a Parkinson-kórban
érintett 6 agyterületének teljes génexpresszióit hasonlították össze. Összesen több mint 6759
gén expressziója különbözött a két csoport között, amelyből 42 anyagcsereútvonalat tudtak
felrajzolni. A két elemzésből összesen 12 egymással átfedő anyagcsereútvonalat
azonosítottak. A három legerősebb asszociációt mutató anyagcsereútvonal az axonális
vezetés (axonal guidance), a fokális adhézió (focal adhesion) és a kalcium jelátvitel
(calcium signaling) volt. A feltárt új útvonalak azért is érdekesek, mert a környezeti hatások,
stresszek szerepét is bizonyítják a betegségben. Például a fokális adhézió útvonal hibája az
oxidatív stresszre adott választ ronthatja. Ez azt az elméletet támasztja alá, hogy mindenkit
érnek élete során olyan hatások, amelyek pl. PD-hez vezethetnek, de ezekben és más
anyagcsereútvonalakban található polimorfizmusok befolyásolhatják ezeknek a környezeti
faktoroknak a hatását, és ezek eredőjeként alakul ki, vagy nem, valakiben a betegség. A fent
említett 3 útvonalat eddig nem tanulmányozták PD-ben, így ezek további információkat
jelenthetnek az eddig nem teljesen ismert molekuláris patogenezis feltárásában és esetleg a
betegség kialakulásának megelőzésében.

11.2.8. Parkinson-kór a genomikai eredmények tükrében
Korábban a sporadikus PD-t nem tartották genetikai betegségnek. A legújabb eredmények
alapján viszont egyértelműen a multifaktoriális, poligénes betegségek közé tartozik, melynek
genetikai hányada nem elhanyagolható (27%). Az első mutációt, amely a PD monogénes
változatát okozta csak 1997-ben fedezték fel. Azóta már 10 másik gént is azonosítottak, amely
mutációja monogénes PD-t, vagy parkinsonizmust okoz. A GWAS bevezetésével, pedig az
elmúlt néhány évben folyamatosan nő a PD gének száma.
Itt is felmerül a kérdés, hogy a betegek, vagy a társadalom milyen hasznát látja ezeknek az
eredményeknek. Az International Parkinson Disease Genomic Consortium kiszámolta, hogy
ha a populációt kockázati értékek lapján 5 részre osztották, akkor a felső ötödhöz kapcsolt OR
2,5-szöröse volt az alsó ötödének. Mivel a PD populációs gyakorisága 0,14%, ez azt jelenti,
hogy a legtöbb kockázati értéket hordozó populációnak 0,35% az esélye, hogy életében
kialakuljon a betegség. Ebből nyilvánvaló, hogy hasonlóan a többi betegséghez, ezek a
genetikai eredmények nem alkalmasak arra, hogy egyéneknek kockázati értékeket mondjunk.
Így, hasonlóan az AD-nál leírtakhoz, etikailag jelenleg nem elfogadható, hogy genetikai
tesztet alkalmazzunk kockázat becslésre, hiszen a poligénes PD-nél egyrészt még a legtöbb
kockázati allélt hordozónak is csak nagyon kicsi esélye van arra, hogy a betegség kialakuljon,
illetve még monogénes esetben is igaz, hogy jelenleg semmilyen preventív beavatkozás nem
áll rendelkezésünkre a betegség kialakulásának megakadályozására.
Azonban itt is el lehet mondani, hogy ezek az eredmények nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy a betegség kialakulásának molekuláris patogenezisét megismerjük, új
gyógyszercélpontokat és terápiákat fejlesszünk ki. Erre példa annak a felfedezése, hogy
gyulladásos folyamatok szerepet játszanak a betegségben, így ezek gátlásával,
befolyásolásával új terápiás lehetőségek állhatnak rendelkezésünkre.
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11.4.

A fejezethez kapcsolódó kérdések

1. Alzheimer betegségben milyen kockázatnövelő és csökkentő környezeti tényezőket
ismer?
2. Melyik nemben gyakoribb az Alzheimer kór, és mi lehet a magyarázata?
3. Milyen betegség hajlamosít Alzheimer kórra?
4. Milyen lerakódás figyelhető meg az Alzheimer kórosok agyában?
5. A tau fehérjéknek milyen változása figyelhető meg Alzheimer kórban?
6. Mit tud az Alzheimer kór öröklődéséről?
7. Mondjon példát a monogénes Alzheimer kórban szereplő génre, melyik mutációja a
leggyakoribb ok?
8. Mit kódol a MAPT gén?
9. Milyen állatmodellt ismer Alzheimer kórra?
10. Milyen szerepe lehet az ABCC1 génnek Alzheimer kórban?
11. Milyen kromoszómarendellenes-ségben alakul ki Alzheimer kór és miért?
12. Melyik génpolimorfizmus a legfontosabb az Alzheimer kórban?
13. Mi az Alzheimer kór genomikai eredményeit összefoglaló adatbázis neve?
14. Melyik génnel kölcsönhatásban hajlamosít a GAB2 gén polimorfizmusa Alzheimer
kórra?
15. Milyen vizsgálatban fedezték fel, hogy a SORL1 gén variációja szerepet játszik
Alzheimer kórban?
16. Az Alzheimer kór teljes genomszűrésénél melyik kromoszómán kapták a legmagasabb
LOD score-t?
17. Mire utal, hogy az MTHFR és az MTHFD1L gének variációi befolyásolják az
Alzheimer kór hajlamát?
18. Mi az ismétlő populációk szerepe genomikai vizsgálatokban?
19. Milyen anyagcsereútvonalak szerepét detektálták, amikor GWAS eredményeket
elemeztek újra útvonal analízis segítségével?
20. Mit jelent az, ha Bayes faktor = 5?
21. Mi az a PAR?
22. Melyik vegyület hiánya játszik fontos szerepet a Parkinson kórban?
23. Milyen környezeti faktorok játszhatnak szerepet a Parkinson kórban?
24. Milyen a Parkinson kór öröklődése?
25. Mondjon példát a monogénes Parkinson kórban szereplő génre!
26. Melyik transzgenikus állat modellezi legjobban az emberi Parkinson kórt?
27. A bemutatott vizsgálatban milyen funkciója volt a Parkinson kórra hajlamosító FGF20
génhez tartozó SNP-nek?
28. Melyik cég és hogyan toborozta a betegeket az egyik legnagyobb GWAS-ban
Parkinson kórban? Milyen forrást használtak fel?
29. Mi utal arra, hogy Parkinson kórban gyulladásos folyamatok is szerepet játszanak?
30. Hogy hívják a GWAS eredmények legelterjettebb ábrázolási módját?
31. Mi a Parkinson kór genomikai eredményeit összefoglaló adatbázis neve?
32. Milyen típusú megközelítéssel állapították meg, hogy az axonális vezetés és a fokális
adhézió szerepet játszanak Parkinson kórban?
33. Mekkora az öröklődési hányad Parkinson kórban?
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12. Gén-környezet kölcsönhatás
12.1.
Mutációk penetranciája
Abból a szempontból, hogy egy genetikai variáció, vagy mutáció milyen mértékben
manifesztálódik, azaz nyilvánul meg fenotípusosan, két kategóriát lehet megkülönböztetni:
•

•

Nagy penetranciájú mutáció: a mutáció jelentősen befolyásolja a gén, fehérje, vagy a
genom valamilyen más funkcionális egységének működését. Hatása nagy
valószínűséggel fenotípusosan is megjelenik. Ilyenek pl. az öröklődő betegséget okozó
mutációk.
Kis penetranciájú mutáció: A mutáció általában nem okoz jelentős változást a gén,
vagy a fehérje működésében, vagy az érintett gén nem kódol létfontosságú fehérjét,
esetleg nem is fehérje-kódoló régióban van. A mutáció közvetlenül nem okoz
betegséget, vagy más markáns fenotípust, de más faktorokkal kölcsönhatásban
(környezeti, vagy genetikai) megnyilvánulhat, illetve befolyásolhatja azok hatását. Pl.:
betegségre hajlamosító polimorfizmusok.

Természetesen az átmenet a kétféle mutáció között folytonos. Az, hogy ki hogyan fog egy
környezeti hatásra reagálni, nagyban függ az illető genomikai hátterétől. A 83. ábrán a fény-,
illetve sugárzás-érzékenység alapján látható a populáció eloszlása. A 83. ábrán látható
eloszlás a legtöbb gén-környezet kölcsönhatásban felrajzolható.

83. ábra
A populáció eloszlása fény-, illetve sugárzásérzékenység alapján.
Az x tengely bal oldalán az emberek vannak ábrázolva, akik különösen érzékenyek fényre,
vagy más sugárzásra. Ezekben olyan nagy penetranciájú mutációk vannak, amelyek súlyos
fény, illetve sugárzás érzékenységből adódó betegséget okoznak. Ilyen pl. az AT-vel jelölt
ataxia-telangiectasia, melyet az ATM génben történő mutáció okoz. Ez a gén egy kinázt
kódol, és a p53 aktivitásban nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Hiányában a sejtosztódáskor,
vagy sugárzás okozta DNS-károsodáskor keletkező hibákat nem ismeri fel a szervezet, azokat
nem javítja ki, illetve a sejt nem pusztul el, ha a hibát nem lehet kijavítani. A betegek extrém
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érzékenyek lesznek ionizáló sugárzásra. Kiemelkedően fényérzékenyek, a különböző
mutációk által okozott porfíriában szenvedők. Ez a betegség a porfirinanyagcsere zavara, azaz
a hem bioszintézisben részt vevő valamelyik enzim hibája miatt (porfirin útvonal) nem
működik megfelelően, a szervezetben felhalmozódó porfirin (a hem előanyaga),
fényérzékenységet és a fénynek kitett területen bőrelváltozásokat okoz. Többféle mutáció
különböző génekben különböző szintű fényérzékenységet okozhat az emberekben.
A nagy haranggörbe a kis penetranciájú mutációkkal rendelkező átlagpopuláció eloszlását
mutatja fényérzékenység szempontjából. A haranggörbe bal oldalán találhatóak a fehérbőrű,
vöröshajú emberek, akik az átlagosnál érzékenyebbek a napsugárzásra, és ha túl sokat
napoznak könnyen leéghetnek, sőt pl. melanoma is az átlagosnál könnyebben alakulhat ki
náluk. A haranggörbe jobb oldalán azok vannak, akik nagyon ellenállók a fénnyel és más
sugárzásokkal szemben. Ilyenek általában a sötétbőrű emberek, pl. az afrikaiak.

12.2.
A humán genomot formáló gén környezet kölcsönhatások
Genomunk és a környezet folyamatos kölcsönhatásban áll egymással. A mai ember genomja a
környezettel való folyamatos kölcsönhatás során alakult ki. A genomot formáló
mechanizmusok lehetnek:
•
•
•

Természetes (vagy tisztító) szelekció (az előnytelen mutáció nem öröklődik tovább).
Pozitív szelekció (az előnyös mutáció feldúsul).
Kiegyensúlyozó szelekció: pl. a heterozigótaság valamilyen környezeti tényezővel
szemben előnyt jelenthet.

Az ember az állatvilágban különleges helyet foglal el, ami a genomján is nyomot hagy,
illetve hagyott (1). Például, az öltözködés, különböző eszközök, mezőgazdaság,
gyógyszerek, úgy általában a civilizáció lehetővé tették, hogy egyébként toxikus
variánsok feldúsuljanak. Ez a mai, fejlett orvostudománnyal rendelkező korunkban
különösen felgyorsult. Sokszor nagy penetranciájú, kóros mutációjú emberek is tudnak
szaporodni, továbbadva a toxikus variánsokat. Ez ugyan az emberiség nagyobb
diverziását, komplexitását is lehetővé tette, kiszolgáltatott lett viszont a technikai
innovációknak.
Az emberi genomot formáló környezeti tényezők közül kiemelkedő fontosságúak és
hatásúak a mikroorganizmusok, illetve az embert érő fertőzések. Ennek a szelekciós
tényezőnek még történelemformáló hatásait is ismerjük, illetve még manapság is
tapasztaljuk. Gondoljunk bele, hogy a különböző, hatalmas járványokban (pestis, kolera,
tífusz, himlő stb.), az arra érzékenyek meghaltak (kiszelektálódtak), és nem örökítették
tovább genomukat. Aki valami miatt ellenálló volt, életben maradt, és továbbörökítette a
betegség-rezisztens genomját. Például Amerika meghódításában az eltérően szelektálódó
populációk találkozása oda vezetett, hogy az amerikai őslakosok túlnyomó többsége a
hódítók által behurcolt fertőzésekbe halt bele, de az európaiak is vittek haza jó néhány
súlyos betegséget okozó fertőzést. A ma élő populáció azoknak az utóda, akik túlélték
ezeket a nagy járványokat, és termékeny utódokat hoztak létre. Itt azonban meg kell
jegyezni, hogy az, hogy valaki hogyan reagál egy fertőzésre, a genomján kívül
természetesen mástól is függ. Ilyenek lehetnek pl. a korábbi és egyidejű fertőzések,
általános fizikai állapot, vagy az adott epigenetikai állapot.
Az elmúlt években a humán genom megismerésével ezeknek a mikroorganizmus-emberi
genom kölcsönhatásoknak számos nyomát fedezhettük fel (1, 2, 3, 4). Pl.:
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•
•
•

A vírusok és a baktériumok beépültek genomunkba, több 100 génünk származik
baktériumokból
8%-a a genomunknak származik retrovírusokból
Vannak speciálisan vírus és baktérium ellenes génjeink Ilyenek pl. a mintázatfelismerő
receptorok a baktériumok ellen (Toll like receptor, MBL, CD14 stb.), vagy az
antivirális gének, fehérjék (pl. APOBEC3G, tetherin, TRIM5)

A mikroorganizmusok az emberi genomot állandó szelekciós nyomás alatt tartották és
tartják ma is. Ezzel kapcsolatban végeztek el egy GWAS-t, amelyben 52 populációban
található 950 emberben, 660 ezer SNP eloszlása, és az epidemiológiai adatok között
kerestek összefüggést. Az epidemiológiai adatokat a Gideon adatbázisból hasznosították.
Ez a Global Infectious Disease and Epidemiology Network database elnevezésű adatbázis.
Az volt a feltételezés, hogy az eltérő földrajzi helyen élő populációkra eltérő vírusok
hatottak, és az egyes populációkban kiszelektálódtak az ott levő vírusokra legkevésbé
érzékenyek, azaz azok, akiknek a genomjában olyan variációk voltak/vannak, amelyek
miatt sikeresebben élik túl a vírus-fertőzéseket. Ebben a GWAS-ban 441 variánst
azonosítottak 139 génben, amelyek asszociáltak a vírus-diverzitással. A variánsok nagy
része fehérje kódoló génekben volt, befolyásolták az immunválaszt, illetve a vírusreceptorként szolgáló glikán struktúrákat, valamint a vírus-gazdaszervezet kölcsönhatást
(5).

12.3.
Miért gyakori néhány súlyos betegséget okozó mutáció?
A természetes szelekció alapján, a súlyos betegséget okozó mutációkkal rendelkezők, ha a
mutáció az ivarérettkor előtt, vagy az alatt jelentkezik, jóval kisebb eséllyel örökítik azt
tovább, így hosszútávon a mutáció kiszelektálódik a populációból. Néhány súlyos
betegséget okozó mutáció, viszont furcsa módon, populációs szinten nagyon gyakori.
Hogyan lehetséges ez?
Ennek egyik magyarázata a heterozigóták szelekciós előnye (azaz a kiegyensúlyozó
szelekció). Ez azt jelenti, hogy bizonyos mutációk, melyek homozigóta formában súlyos
betegséget okoznak, a hordozóknak valamilyen előnyt adnak, ami növeli a túlélésük,
szaporodásuk esélyét. Így a mutáció fennmaradását biztosítják.
A szelekciós előny szempontjából európaiakban az egyik legismertebb példa a cisztikus
fibrózis (CF), vagy mukoviszcidózis. Ez a leggyakoribb autoszomális recesszív betegség,
gyakorisága a fehér populációban: 1/2500-3000, hordozók gyakorisága Magyarországon:
1/28. A betegséget okozó mutációk körül kiemelkedően gyakori a ∆F508 mutáció, amely
a CFTR génben található, és az összes CF mutáció 66%-át adja. A betegség még néhány
10 évvel ezelőtt is általában gyerekkori halált okozott, sőt az ivarérett kort elérő beteg
férfiak 95%-a terméketlen. Azaz, ez egy tipikusan olyan betegség, amelyben a betegek
kiszelektálódnak a populációból, és nem adják tovább a hibás génjüket. Ennek ellenére
Magyarországon is, minden 28. ember hordozó. Felmerül a kérdés, miért ilyen gyakori a
CF mutáció?
A CF-et a CFTR gén mutációja okozza. Ez egy transzmebrán fehérjét kódol, egy klorid
ioncsatornát az epitél sejtekben, és fontos szerepet játszik a sejtek és a szervezet só-víz
háztartásában. Egyes feltételezések szerint a CFTR-nek szerepe van a Vibrio cholerae és
az Escherichia coli toxinjai által kiváltott hasmenés miatti kiszáradásban. A
heterozigótákban csökken a működése, így nagyobb a fertőzöttek túlélési esélye. Mivel az
emberiséget többször is megtizedelték a hasmenést okozó fertőzések (pl. kolera, vérhas,
tífusz stb.), azok, akik a mutáció miatt lassabban száradtak ki megnőtt az esélyük a
túlélésre.
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Hasonlóan a kiszáradás ellen nyújtott a CFTR mutáció relatív védelmet egy másik elmélet
szerint. Itt a szarvasmarha tenyésztéshez kapcsoltan a felnőttkorban kialakuló laktóz
intolerancia (ld. később) által okozott hasmenés ellen nyújt a mutáció védelmet.
Egy másik elmélet szerint a mutáció a tuberkulózis ellen nyújtott részben védelmet. Ez a
betegség 1600 és 1900 között az összes halál 20%-áért volt felelős Európában. Az elmélet
szerint a betegséget okozó baktérium szervezeten belüli fennmaradásához szükség van
egy olyan tápanyagra, amelyet a CF betegek nem termelnek, a heterozigóták pedig
kevesebbet termelnek, így bennük a betegség lassabban alakul ki.
A szelekciós előnyre még nyilvánvalóbb a sarlóssejtes vérszegénységet okozó mutáció
példája. Ez az autoszomális betegség, egyes afrikaiakban nagyon gyakori. Az USA-ban
minden 600 fekete bőrű emberből 1 beteg, a hordozók aránya: 1/12. Pedig a heterozigóták
sem mindig tünetmentesek. A hordozók 5%-nak vér van a vizeletében, katonai
alapkiképzésben 20x gyakrabban halnak meg váratlanul. Afrikában egyes területeken a
hordozók aránya 1/3. A betegség leggyakoribb oka a hemoglobin gén Glu6Val mutációja,
amit hemoglobin S-nek neveznek. Ha ennek a mutáns génnek az eloszlását Afrikában
összehasonlítjuk a malária betegség elterjedésével, rögtön világossá válik, hogy vajon
milyen betegség ellen nyújt egy bizonyos fokú védelmet a mutáció. A szúnyog által
terjesztett malária Afrikai egyik leggyakoribb betegsége. Évente kb. 350-500 millió
megbetegedés történik, ezek közül a halálos kimenetelűek száma egymillió felett van. A
hemoglobin S gén heterozigóta hordozása szelekciós előnyt nyújt. A vizsgálatok
alapján a heterozigóták maláriával és bizonyos parazitákkal szemben védettebbek.
Az ember genomjában egyre másra találnak nyomokat, amelyek régi fertőzésekre utalnak.
Ezek közül az egyik legismertebb a CCR5, és az AIDS vírusa a HIV-1. A HIV-1 fő
receptora a makrofágokba és a T sejtekbe való bejutáshoz a CD4. Fertőzéshez azonban
szükség van egy koreceptorra is, ez a CCR5 kemokin receptor. Amikor a HIV-1 vírust
felfedezték, és elkezdték terjedését vizsgálni, azt találták, hogy főleg nemi úton terjed.
Amikor olyan családokat vizsgáltak, ahol az egyik tag HIV fertőzött volt, azt vették észre,
hogy vannak olyan európai eredetű házastársak, akik nemi életet élnek, az egyikük HIV
fertőzött, de a másik mégsem nem kapja el a fertőzést. Mikor ezek genomját elkezdték
vizsgálni, azt találták, hogy homozigóták a CCR5 funkcióvesztett deléciós, ∆32-es
mutációjára. A gén hiányának különösebb tünete nincsen, és európai populációban kb.
minden 100. emberben nincs működőképes CCR5. Azaz a heterozigóta gyakoriság kb.
1/10. Ez Magyarországon is így van, itt az allélfrekvencia 11% (6). A mutáció homozigóta
hordozóinak nincs CCR5 génje, és a HIV fertőzéssel szemben gyakorlatilag teljesen
védettek. A mutációra heterozigótaság is előnyt jelent. Ugyan ők megfertőződnek, de az
AIDS betegség sokkal lassabban alakul ki bennük a vad allél homozigótákhoz képest
(kezeletlenül 6-8 év vs. 2-4 év). A kutatások alapján a mutáció több ezer éve keletkezett
(7,000 év (2,900–15,750)). Gyakorisága Európa északi felén nagyobb és dél fele csökken,
tehát valószínűleg valamelyik északi népben keletkezett, és onnan terjedt dél felé. Nemeurópaiakban (afrikai, ázsiai) a mutáció nem fordul elő, kivéve, ha az őseik között volt
európai. Feltehetőleg az európai populáció átesett HIV-1-hez hasonló fertőzéseken,
valószínűleg többször is, ami szintén a CCR5-t használta a sejtekbe való bejutáshoz. A
CCR5∆32 szelekciós előnyt biztosított ebben az esetben is. Ezt a fertőzést eddig még nem
sikerült egyértelműen bizonyítani. Először a pestisre gyanakodtak (baktérium), a legújabb
gyanúsított a himlő, hiszen ez a HIV-hez hasonlóan szintén vírus (7).
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12.4.
Nagy penetranciájú mutációk és a környezet kölcsönhatása
Számos példát lehet sorolni arra, hogy egy mutáció akkor nyilvánul meg, ha a hordozót
valamilyen környezeti hatás éri. Itt most csak néhány példát sorolunk fel. Az előzőekben
említettük az ataxia-telangiectasiát, melyet az ATM génben történő mutáció okoz, és
ionizáló sugárzásra tesz érzékennyé, illetve a porfíriákat, amely a fényre. Szintén a napfényre
azaz az UV sugárzásra érzékenyek a xeroderma pigmentosum-ban szenvedők. Ezt többféle
DNS repair mutáció okozza. A betegekben az UV sugárzás által előállított pirimidin
dimereket az epidermal sejtek DNS-javító enzimrendszere nem tudja korrigálni, ami
mutációkhoz, rákhoz vezet.
Az előzőeknél jóval gyakoribb betegség a fenilketonúria (PKU), azaz fenilalanin-hidroxiláz
hiány. Ez egy autoszomális recesszív betegség. Magyarországon a hordozók aránya 1/50.
Minden 10.000 születésre jut egy PKU-s csecsemő. A fenilalanin lebontás elmaradása
visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodásokhoz vezet. Életen át tartó szigorú,
fehérjeszegény diétával kezelhető, azaz a gén hatása csak akkor nyilvánul meg, ha az illető
fenilalanint eszik.
Szintén gyakori, és szintén befolyásolható diétával, illetve gyógyszerszedéssel (pl.
statinokkal), a familiáris hiperkoleszterinémia, amit az LDLR mutációja okoz (ld. 10.
fejezet). Ez egy kodomináns öröklődésű betegség. A diétával, gyógyszerekkel való
befolyásolhatóság kizárólag a gyakori (1/500) heterozigótákra igaz. A nagyon ritka
homozigótaságban (1/1 millió) a betegség ilyen módon nem tartható kordában.
Az előzőeknél jóval gyakoribb példa, és nem is tekinthető betegségnek a felnőttkori
tejintolerancia, más néven laktóz intolerancia. Itt, felnőttkorban a tejcukor emésztéséhez
szükséges gén (laktáz) egyes emberekben kikapcsol. Ennek következtében a tej és tejcukrot
tartalmazó tejtermékek hasgörcsöket, hasmenést okoznak. Ebben az esetben az a megoldás,
hogy kerülni kell ezeket az ételeket. Magyarországon a lakosság 14%-a tejcukor-érzékeny, de
az egyes populációk nagyon különböznek ebben egymástól. Pl. egyes közép-afrikai
populációk 100%-a tejcukorérzékeny felnőtt korában.
Az elmúlt évek kutatásai alapján kiderült, hogy a laktáz gén (a ritka enzimhiányos kórképet
leszámítva), mindenkiben aktív kora gyermekkorban, hiszen ez létszükséglet az anyatejes
táplálkozáshoz. A laktázra ezután őseinkben nem volt szükség, ezért az epigenetikai
szabályozással (metilációval) felnőttkorra kikapcsolt. Azaz, ez a gén eredeti, vad változata.
Később, amikor egyes népcsoportok állattenyésztéssel kezdtek foglalkozni, evolúciós előnyt
jelentett, ha valaki felnőttkorban is meg tudta inni a tejet, hiszen éhezési időszakokban ez
megmenthette az éhhaláltól. Így azok, akikben valamilyen mutáció miatt nem kapcsolt ki a
gén felnőttkorra, nagyobb eséllyel élték túl a táplálékhiányos periódusokat, és túlszaporodták
azokat, akikben kikapcsolt. Ez a folyamat az elmúlt kb. 7000 évben párhuzamosan zajlott
több pásztorkodással foglalkozó populációban. Mivel a laktáz gén szabályozása a gén előtt
13-14 ezer bázispárral történik, itt azonosítottak olyan mutációkat, ami oda vezetett, hogy a
gén bekapcsolva marad felnőttkorra is. Amikor különböző populációkat vizsgáltak, azt vették
észre, hogy populáció-specifikus mutációkról van szó, azaz az egyes populációk különböznek
abban, hogy milyen mutáció miatt marad a gén működőképes. Ezt a folyamatot, amikor
különböző populációkban különböző folyamatok ugyanahhoz a fenotípushoz vezetnek
konvergens evolúciónak hívjuk (8).
12.5.
Példák a genomot formáló szelekciós hatásokra
Az elmúlt néhány évben az újgenerációs szekvenálás fejlődésével és elterjedésével, egyre
több embert szekvenálnak meg különböző populációkból (1). Így, lehetőség nyílik olyan
populáció-specifikus variációkat felfedezni, amelyek visszavezethetőek valamilyen környezeti
hatásra, genomot formáló természetes szelekcióra. Lássunk ezek közül néhányat.
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Az egyes populációk között az egyik legszembetűnőbb különbség lehet a bőrszín. Az ebben
tapasztalható különbségekért felelős legfőbb környezeti faktor a napfény. Azokban a
populációkban, akiknek az ősei sok napfénynek voltak kitéve sötét, míg azoknak, akik
kevésnek világosabb bőrük van. Ennek két fő hajtóereje van. A napfényben levő UV sugárzás
DNS mutációkat okoz. Ez ellen a legjobb védelem a melanociták által termelt melanin, amely
körbeveszi a sejtmagot, és megvédi a káros sugárzástól. A másik szelekciós tényező a D
vitamin. A D3 vitamin a bőrben, napfény hatására képződik. Minél sötétebb valakinek a bőre,
annál több napfény kell, hogy elegendő mennyiségű D vitamin képződjön benne. Ez a két
nagyon erős szelekciós tényező hatását több mutációban is tetten érhetjük. Az SLC24A5,
TYR, és SLC45A2 gének termékei a melanociták anyagcseréjében játszanak szerepet (1, 9).
Ezekben populáció, és bőrszín-specifikus mutációkat találtak. Az SLC24A5 génben az
európaiak közel 100%-ban a 111-es pozícióban treonin van, az afrikaiakban itt alanin. A 111es treonin becslések szerint 5300-12.000 évvel ezelőtt alakult ki, világosabb bőrszínt okozva.
Ez a mutáció az európaiak és az afrikaiak közötti melanin index különbség 25-38%-áért
felelős. Az SLC45A2 génben L373F mutációban az F (fenilalanin) szintén európaispecifikus. Pl. egy vizsgálatban Sri lankaiak és európaiak között 100%-osan különbséget
lehetett tenni ez alapján a mutáció alapján.
A napsugárzás erős szelekciós nyomásának ma is tanúi lehetünk. Erre példa, hogy a sok
napfényre szelektálódott, Kanadában élő afrikaiak 100%-a, indiaiak 83%-a, kelet-ázsiaiak
85%-a D vitaminhiányban szenved.
A rendelkezésre álló táplálék szintén szelektáló tényező lehet. Erre példa az AMY1 gén. Ez a
keményítő emésztéséért felelős nyálenzimet az amilázt kódolja. A génben populációspecifikus CNV-t találtak. A mezőgazdálkodással foglalkozó népekben több kópiában fordul
elő az AMY1 gén, mint a vadászattal foglalkozókban. A génből több kópiával rendelkezők
jobban emésztik a keményítőt.
Szelekciós tényező lehet a magaslaton levő élet is. Itt kevesebb az oxigén, és a nem erre
szelektálódott emberek evolúciós hátrányba kerülhetnek. Erre példa, hogy azokban a tibeti
nőkben, akiknek magasabb a vér oxigéntartalma 2x annyi gyermeke marad életben 4000 m
magasban. Ez egy jó, élő példa a természetes szelekció működésére.
Az egyes populációkban sokszor olyan jellegek is megjelennek, amelyek csak melléktermékei
a természetes szelekció indukálta mutációk elterjedésének. Ez két okra vezethető vissza. Az
egyik, hogy sokszor a gének pleiotrópak, azaz nem csak egy funkciót töltenek be. Pl. az
EDAR gén befolyásolja a haj follikulusok sűrűségét, az izzadság mirigyek kifejlődését, és a
fogak alakját (1). A hidegebb klímára való adaptálódásként az EDAR génben való mutáció
befolyásolja a testhőmérséklet szabályozását, illetve a sűrűbb haj kialakulását.
Melléktermékként a fogak alakja is megváltozott, aminek pedig nincs köze a populációs
fitness-hez. A másik lehetséges ok, a nagyobb kiterjedésű haplotípusok jelenléte. Ha a
szelekció-indukálta mutáció LD miatt magával visz olyan géneket is, amelyeknek nincs köze
az adott jelleghez, de esetleg fenotípust befolyásoló hatása van, ez utóbbi is elterjedhet.
Főleg baktériumoknál figyelhető meg, hogy horizontális géntranszferrel a túlélésükhöz
előnyös mutációkat tudnak felvenni, pl. antibiotikum rezisztenciát. Azonban meglepő módon
az elmúlt években embernél is találtak erre bizonyítékot. A nemrég felfedezett homo
populáció a Denisovan (gyenyiszovai) genomja bizonyítottan 2-7%-ban megtalálható egyes
ázsiai populációkban (10). Itt arra találtak bizonyítékokat, hogy a homo sapiens a HLA
alléljainak diverzitásának növeléséért HLA allélokat vett át a gyenyiszovai emberektől, ami
feltehetőleg előnyös volt a populáció stabilitásához. Minél diverzebb egy populációnak a
HLA-ja, annál több kórokozó ellen tud sikerrel túlélni.
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12.6.
Példák kis penetranciájú mutációk és a környezet egymásra hatására
A polimorfizmusok és a környezet egymásra hatására számos példát láthattunk az előző
fejezetekben. Itt most néhány gyakori, és ismert példát ismertetünk. Ezek vizsgálatát több
genetikai szolgáltató is kínálja.
•

•

•

•

α-1 antitripszin hiány (AR), melyet a SERPINA1 (régebben A1AT) gén mutációja
okoz (14q32.1). A gén egy proteázinhibítort kódol, a heterozigóták gyakorisága: 4,9%.
Leggyakoribb oka európaiakban a Z mutáció (Glu342Lys, rs28929474). A
hordozókban a dohányzás, vagy szennyezett munkaköri levegő tüdőemphysemát
(tüdőtágulatot), asztmát, vagy COPD-t okozhat.
V-ös faktor mutáció, más néven Leiden mutáció az F5 génben: R506Q, (AD). A
véralvadási kaszkád V (ötös) faktorában a mutáció APC (aktivált protein C)
rezisztenciát okoz. Az APC szerepe a véralvadás gátlása azáltal, hogy az V faktort
inaktiválja. A mutációval rendelkezőkben a véralvadási folyamat hosszabb ideig tart,
így nagyobb véralvadékok képződnek. Magyarországon a heterozigóták gyakorisága
6,5%, homozigótáké 3/665. Mélyvénás trombózisra hajlamosít (tüdőembólia). A
hordozók általában tünetmentesek, de fogamzásgátló tabletta, műtéti beavatkozások,
tartós mozgáshiány (pl.: repülőút), terhesség hatására kialakulhat a mélyvénás
trombózis.
Prothrombin mutáció: 20210G/A az F2, génben (11p11-q12), gyakorisága 1-3%. Az
előzővel egy anyagcsereútvonalon van. A gén-környezet kölcsönhatás hasonló, mint a
Leiden mutációnál. Gén-gén kölcsönhatás is megfigyelhető: ha valakiben a Leidennel
együtt fordul elő, 2,6-szer nagyobb a valószínűsége hogy trombózisa lesz, mintha csak
Leiden mutációja lenne.
Öröklődő hemochromatosis. Vastárolási betegség. Főbb tünetei: túl sok vas, amely
különböző szervekben (pl. májban) lerakódik, májcirrózis, T2DM, bőrelszíneződés,
fáradékonyság stb. A HFE gén (6p21.3) mutációja okozza. A C282Y mutációra
homozigóta a betegek 80-100%-a. A H63D mutáció a C282Y-ra heterozigótákban
szintén hajlamosít. A C282Y homozigóta frekvencia kiemelkedően magas (1/1001/300) a Kelta eredetű populációkban, ami sokkal magasabb, mint a betegek száma,
ami azt mutatja, hogy a mutáció nem elégséges feltétele a betegség kialakulásának.
Magyarországon a heterozigóták aránya 3,8% homozigótáké 1/700. Hajlamosít még
időskorban szívbetegségre és Alzheimer-kórra is. A mutáció feltehetőleg véd a rossz
táplálkozás miatti vashiány ellen, ezért olyan gyakori. Ahhoz, hogy a mutáció
manifesztálódjon környezeti faktorokra is szükség van. Növeli a betegség
kialakulásának valószínűségét az alkohol (károsítja a májat), a C-vitamin (növeli a vas
felszívódását), vörös húsok (magas vastartalom). Csökkenti, ha a vas-felszívódást
gátló élelmiszereket fogyasztunk: magas tannin tartalmú tea, kalcium, brokkoli stb.
(11).

12.7.
Dohányzás és a genom kölcsönhatása
A dohányzás az egyik legjobban mérhető, erős hatású környezeti faktor, amellyel
kapcsolatban számos eredmény áll rendelkezésre genetikai és genomikai vonatkozásban is. A
dohányzás és a genom kölcsönhatása két aspektusból vizsgálható. Egyrészt a dohányzás, ha
elsőre meglepőnek is tűnik, szintén egy multifaktoriális betegségnek tekinthető, hasonlóan az
alkoholizmushoz, vagy a drogfüggéshez. Másrészt ismert, hogy a dohányzás számos, súlyos
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betegségre növeli meg a hajlamot: asztma, COPD, tüdőrák, T2DM, CAD, MI, Alzheimer-kór,
stb. Ezek a betegségek nem minden dohányosban alakulnak ki, azaz feltehetőleg az egyén
genomikai háttere befolyásolja, hogy kiben milyen betegség alakul ki a dohányfüst hatására.
12.7.1. Dohányzásra való hajlam genomikai háttere
A dohányzás öröklődő hányada magasabb, mint több, a fejezetben tárgyalt poligénes
betegségé: 60%. A dohányosoknál megfigyelhető, hogy stresszes szituációban hajlamosak
rágyújtani. Egy vizsgálat a stressz indukálta cigaretta utáni vágyódás és a dopamin rendszer
polimorfizmusai között talált összefüggést (12). A vizsgálatba dohányosokat hívtak be, és a
következő protokollt végeztették el velük:
1. Egy cigarettát elszívni.
2. Stressz-vágyódás skálán bejelölni, hogy mennyire vágyódik egy cigaretta után.
3. Felolvastak egy semleges dolgot (égőcsere) és el kellett képzelni.
4. Stressz-vágyódás skálát bejelölni.
5. Természetfilm 5’
6. Felolvastak egy stresszes dolgot (fogorvos) amit el is kellett képzelni.
7. Stressz-vágyódás skálát bejelölni
Ezután a résztvevőkön 2 olyan gén polimorfizmusát vizsgálták, amelyeket már korábban
összefüggésbe hoztak dohányzással. Ezek a D2 dopamin receptor gén (DRD2,11q23), A1
allél: csökkent receptorsűrűség, és agy dopaminerg funkció, populációs gyakoriság: 36%; és
SLC6A3, 5p15.3 a dopamin transzporter génje. Ebben egy 9 nukleotid ismétlődés (VNTR=
variable number of tandem repeats) növeli a gén transzkripcióját, amely miatt nő a dopamin
eltávolítása a szinapszisból. Populációs gyakorisága 17%. Mindkét mutáció a dopamin
anyagcsereútvonal gyengébb működését eredményezi. Az eredményeket a 84. ábra mutatja.
Mindkét, azonos anyagcsereútvonalon található gén polimorfizmusa növelte a stressz
indukálta cigaretta utáni vágyódást, de legerősebben azokban, akik mindkét polimorfizmust
hordozták. Itt 12-szeres különbséget mértek a nem-hordozókhoz képest. Ez azt mutatja, hogy
a dopamin anyagcsereútvonal alulműködése növeli az esélyét annak, hogy valaki
dohányozzon. Ez az anyagcsereútvonal szerepet játszik más függőség-betegségekben is
(alkoholizmus, drogfüggőség, játékszenvedély, stb.).
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84. ábra
Y tengely: A cigaretta utáni vágyódás változása egy stresszes szituáció után.
Az egyes oszlopokban a DRD2 A1 és az SLC6A3 9R polimorfizmusokat különböző
mértékben hordozó populációk. Azok, akik mindkét variánst hordozták (utolsó oszlop) 12szeres vágyódást mutattak azokhoz képest, akik egyik variánst sem hordozták (első oszlop)
(12).
Egy másik fontos anyagcsereútvonal, amelyik szerepet játszik a dohányzásra való
rászokásban, a nikotin anyagcsereútvonala. A CYP2A6 (19q13.2) gén terméke a nikotin
lebontásáért felelős enzim. Hiánya (populációs gyakorisága 10-17,6%) csökkent nikotin
lebontást okoz, és akiknél hiányzik ez az enzim, kisebb valószínűséggel szoknak rá a
dohányzásra, illetve ha dohányoznak, kevesebb cigarettát szívnak, kisebb valószínűséggel
lesz rákjuk, vagy tüdőtágulatuk. Szervezetükben felhalmozódik a nikotin, így kevésbé
fognak vágyódni rá, így a dohányzás fő toxikus hatásáért felelős füstből is kevesebb jut a
szervezetükbe.
Dohányzás genetikai hátterére GWAS-t is végeztek. 2008-ban 3 GWAS is azonosította az
egyik nikotin típusú acetilkolin receptorban található SNP-t (rs1051730), amely asszociált
dohányzással és tüdőrákkal is. Vita volt, hogy melyik a kettő közül az ok, és melyik a
következmény. Végül asszociációs vizsgálatok igazolták, hogy a genomrégió, ahol több
nikotin receptor gén is található (CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4, 15q24; CHRNA =
neuronal acetylcholine receptor subunit alpha) egyértelműen az erős dohányzással asszociál,
és ezen keresztül asszociál a tüdőrákkal (14). Ezt úgy igazolták, hogy amikor az egyik
vizsgált populációból kivették az elemzésből a tüdőrákosokat, akkor az asszociáció
megmaradt. A nikotin-receptorok jelentőségét a dohányzásban mutatja, hogy egy másik
nikotin receptor génklasztert is azonosítottak a 8p11 régióban. A dohányzásban, az elszívott
cigaretta mennyiségével asszociáltak a CHRNA6–CHRNB3 nikotin-receptor gének által
reprezentált genomrégióban található variációk/markerek.
Egy magyar vizsgálat az MHC III (6p21.3) egyik haplotípusa, és a dohányzásra való
rászokás között talált kapcsolatot (15). A 8.1-es ősi haplotípusát hordozó nők 13x-os
valószínűséggel lesznek dohányosok, mint a nem hordozók. Ezt a haplotípust a következő
allélokkal lehet jellemezni: C4A*Q0 (a komplement C4A gén nulla változata), C4*B1 (a
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C4B gén vad változata), TNF-308A a proinflammatórikus citokin TNFα gén promóter
variánsa, amely emelkedett génexpresszióval asszociál. A hipotézis szerint az asszociációért
valójában nem az MHC III gének a felelősek, hanem a közvetlenül mellettük található és
velük LD-ben levő szagreceptorok génjei (15). Elképzelhető, bár nem bizonyított, hogy az
LD-ben levő szagreceptor variációval rendelkező hordozó nők a füst szagát nem tartják
taszítónak, így könnyebben rászoknak a dohányzásra. Ez párhuzamba állítható a nők, illetve
pl. egereknél a nőstények párválasztási preferenciájával. Megfigyelték, hogy embereknél a
nők a férfiak testszaga, egereknél a nőstények a hím egerek vizeletszaga alapján azt a férfit,
illetve hímet preferálják párválasztás szempontjából akiknek/amelyeknek az MHC régiója
különbözik a nőétől/nőstényétől. Így az utódok heterozigóták lesznek az MHC régióra, azaz
nagyobb lesz az MHC gének variabilitása, ami diverzebb immunválaszt és jobb túlélési esélyt
eredményez.
12.7.2. Dohányzás-gén kölcsönhatás betegség-hajlamokban
Az előzőekben az α-1 antitripszin hiánynál már említettük, hogy a dohányosokban
tüdőtágulást és asztmát válthat ki.
A GSTM1 (glutation S transzferáz M1, 1p13.3) gén terméke a reaktív oxigén eltávolításában
játszik szerepet. Gyakori a nulla mutációjának gyakorisága: 39%. A gén hiánya növeli
dohányosokban, az azbesztnek és az ózonnak kitett emberekben az asztma és a tüdőrák
kialakulását. C és E vitamin védelmet jelenthet.
Rheumatoid arthritises (RA) betegek 80-90%-a rendelkezik bizonyos HLA-DRB1
szubtípusokkal: DRB1*0401, *0404, *0405, *0408, *0101, *0102. Ezeket közös epitópoknak
(angolul shared epitope: SE) nevezzük. Hordozóikban növelik a betegség kockázatát, de a
betegekben prognosztikai jelentőségük is van. A betegség kialakulására a dohányzás az egyik
legfontosabb környezeti tényező. Az elmúlt évek egyik felfedezése volt, hogy anti-CCP (anticyclic citrullinated peptide) autoantitestek jelennek meg RA-ban. Mikor vizsgálták ennek
mechanizmusát, azt találták, hogy a HLA-DRB1 SE hordozó emberekben a dohányzás antiCCP megjelenéséhez vezet. Mindez a tüdőben kezdődik és évek múlva alakul ki RA. Ez úgy
történik, hogy a dohányzás aktivizálja a peptidylarginine deaminázt, amitől a fehérjék
citrulinálódása megnő. A dohányfüst helyi adjuvánsként a tüdőben elősegíti az anti-CCP
kialakulását. A HLA-DRB1 SE-k különösen jól kötik és prezentálják a citrulinált proteineket.
Később (hónapok, évek múlva), egy amúgy múló ízületi gyulladás hatására citrulinálódó
fehérjék jelenhetnek meg az izületben. Akikben magas az anti-CCP szint, ez krónikus RA-vá
alakul (85. ábra). Ha egy dohányos egy HLA-SE allélt hordoz, a relatív rizikó: 6,5, 2 allél
hordozása esetén a RR = 21 (16).
Fontos gén-gén-környezet hármas kölcsönhatás figyelhető meg, amikor a GSTM1 nulla
mutációra homozigótaság a RA-ra hajlamosító HLA-SE allélre homozigótákban jelenik meg
(17). Ez dohányosokban 58-szoros kockázatot jelent RA kialakulására (86. ábra).
A dohányosok várható élettartama alacsonyabb a nemdohányzókénál. A korábban már
említett komplement C4B gén nulla variánsa, a dohányzás, és a várható élettartam között
magyar kutatók szoros összefüggést találtak. A C4B*Q0 allélban a C4B izoforma hiányzik.
Ez egy gyakori mutáció, a 45 év alatti magyar populációban 16%-ban fordul elő. Viszont a
70-79 év közötti populációban a mutáció gyakorisága már csak 6%. Ugyanezt a gyakoriság
csökkenést tapasztalták izlandiakban is, ahol a C4B*Q0 gyakorisága 15,6% fiatalokban, és
2,6% idősekben. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a C4B*Q0 hordozók valami miatt
korábban halnak meg, mint az átlagpopuláció. Az allélhoz kapcsolódó betegségeket vizsgálva
megállapították, hogy a C4B*Q0 hordozó dohányosoknak nagyobb valószínűséggel lesz
infarktusuk és stroke-juk késő középkorukban, amitől nagyobb valószínűséggel nem érik meg
az öregkort (18, 19).
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85. ábra
Rheumatoid arthritis kialakulásának egy lehetséges patomechanizmusa HLA-DR SE hordozó
dohányosokban:
• A dohányzás aktivizálja a peptidylarginine deaminázt: fehérjék citrulinálódása ↑
• Dohányzás helyi adjuvánsként a tüdőben elősegíti az anti-CCP kialakulását. A HLADRB1 SE-k különösen jól kötik és prezentálják a citrulinált proteineket (elsődleges
események). RF = reumafaktor.
• Később, (hónapok, évek múlva) amúgy múló ízületi gyulladás esetén, citrulinálódó
fehérjék keletkeznek az izületekben, így az anti-CCP immunitás az izületekbe
koncentrálódik (másodlagos események).
• Akikben magas az anti-CCP szint, ez krónikus RA-vá alakul (16).
Dohányosok

Nem-dohányosok

86. ábra
RA kialakulásának kockázata (függőleges tengely) HLA-DR SE és GSTM1 mutációk
hordozása és a dohányzás függvényében. A baloldali ábra a dohányosokat, a jobb oldali a
nemdohányzókat mutatja (17).
A CYP1A1 szervezetünk fő méregtelenítője, a citokróm P450 géncsaládba tartozik (15q22q24), és a dohányzás toxinjait is főleg ez az enzim bontja le. A gyermekkorban a leggyakoribb
rákos megbetegedés az akut limfoid leukémia (ALL). A passzív dohányzás köztudottan
növeli a rákos megbetegedések gyakoriságát. Az egyik vizsgálatban megállapították, hogy
azokban a családokban, ahol az apa otthon dohányzik, 1,8-szorosra nő a valószínűsége, hogy
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a gyermekben ALL fejlődjön ki a nem-dohányos családokhoz képest. A CYP1A1 variációi
(SNP-k és haplotípusok) önmagukban nem befolyásolták az ALL kockázatot. Azonban
azokban a gyermekekben, akiknek az apja otthon dohányzik és hordozzák a CYP1A1
bizonyos haplotípusait, 2,8-szoros volt a valószínűsége az ALL kialakulásának. Ez a szám
még magasabb erős apai dohányzás esetén. Ha az apa otthon >10 karton/évet szív, OR = 4,9
(20).
12.7.3. Dohányzás-gén kölcsönhatás multifaktoriális betegségekben
A könyvben tárgyalt több betegségnél is a dohányzás kockázat-növelő tényező. Nézzünk
néhány példát, hogy milyen genomikai háttér erősítheti ezekben a betegségekben a dohányzás
káros hatását.
A dohányfüst komoly kockázatot jelent asztma kialakulására. Az egyik teljes
genomszűrésben azt vizsgálták, hogy melyik genomrégió növeli az asztma kockázatát olyan
gyermekekben, akiknek a szülei dohányoznak. Ezt a vizsgálatot a Collaborative Study for the
Genetics of Asthma (CSGA) hajtotta végre (21). A vizsgálatba európai származású (fehér)
USA lakosokat vontak be. Összesen 144 olyan családot tanulmányoztak, amelyben legalább
egy asztmás testvérpár volt. Több család volt 3 generációs. Azt a kérdést tették fel, hogy
dohányzott-e valaki a családban, amikor a beteg kisgyermek volt? Összesen 323
mikroszatellita markert vizsgáltak autoszómákon. Az eredmények alapján három
kromoszómarégió, az 1, 5 és 17 kromoszómákon, asszociált asztmával passzív
dohányosokban. A legmagasabb LOD-számot az 5q karon a D5S1505 és D5S816 markerek
között kapták. Ebben a régióban több asztma jelölt gén is van (ld. asztma fejezet). Itt
találhatóak pl., az ADRB2, az IL4 és az IL13 gének. Ezek közül is a leginkább
valószínűsíthető gén az ADRB2, melynek terméke a β2 adrenerg receptor, hiszen ez a
tüdőben expresszálódik, a β-agonisták támadáspontja, és a dohányfüst egyes alkotóelemei
kötődnek hozzá. A receptornak van egy gyakori polimorfizmusa, az Arg16Gly, mely
befolyásolja az expresszálódó receptorszámot, illetve ismert farmakogenomikai hatása is van
(ld. 5. és 13. fejezet). Amikor azt nézték, hogy a dohányzás hatását befolyásolja-e ez az SNP,
azt találták, hogy az arginin-16 homozigóta dohányzóknak közel 8-szoros az esélyük arra,
hogy asztmásak legyenek, összehasonlítva a nemdohányzó glicin-16 homozigótákkal. A
magyarázat szerint a Gly16 homozigótáknak kevesebb a β2 adrenerg receptoruk, azaz a
dohányfüst kevésbé hat rájuk (de kevésbé reagálnak a β2 agonista kezelésre is). A jobban
reagáló Arg16 receptor száma valószínűleg a füst hatására erőteljesen leregulálódik, ami
növeli az asztma tüneteinek kialakulásának esélyét (22).
A dohányzás többek között atherosclerosisra és T2DM-re is hajlamosít. Az előzőekben
említett CYP1A1 génnek van egy MspI polimorfizmusa (T6235C), amelyben a C allél a gén
jobb indukálhatóságával asszociál. A C allél hordozó (10% gyakoriság) enyhe dohányosoknak
magasabb a kockázata atherosclerosisra, T2DM-re, és a komplikációk aránya is magasabb.
Erős dohányosokban túl erős a negatív környezeti hatás (túl sok toxin jut a szervezetbe),
elnyomja a gének gyengébb hatását, azaz ez már gyakorlatilag mindenkinek ártalmas, így itt
nem találtak a C allélra ilyen összefüggést (23).
A lipoprotein lipáznak (LPL; 8p22) két fő funkciója van: 1) triglicerid (TG) gazdag
részecskéket hidrolizál az izomban, zsírszövetekben stb., és szabad zsírsavat és glicerint
szabadít fel a lipoproteinekből; 2) „híd” funkciót létesít a lipoproteinek és a sejtfelszín között,
megkönnyítve így a zsírsavaknak a lipoproteinekből a sejtekbe való bejutását. Az Asp9Asn
(D9N) polimorfizmus (gyakorisága 1,6-6,7% európaiakban) asszociál magasabb TG szinttel.
Egy vizsgálatban, amelybe 2708 embert vontak be, azt találták, hogy az N9 allél
dohányosokban 10,4-szeresére növelte az atherosclerosis miatt kialakuló ischemiás
szívbetegség kockázatát összehasonlítva D9 nem-dohányosokkal. Ezenkívül,
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atherosclerosisos betegek 10 éves követése alatt, az N9 hordozó dohányosoknak ~40%-a
meghalt szívbetegség következtében, míg a nem-dohányosoknak és a D9 homozigótáknak
csak néhány százaléka halt meg. A lehetséges patomechanizmusra a következő magyarázatot
adták. Az N9 mutáció hatására a sejtek kevesebb LPL-t szekretálnak a felszínükre, emiatt
enyhén magasabb vér TG szintje. Lehet, hogy az N9 mutáció növeli a ragadóságát az LPLnek, ami így több lipidet tart fogva. A dohányzás károsítja az endotél sejteket, fokozza az LPL
szintézist és az oxidációt. A fentiek alapján több atherogén oxidált LDL keletkezhet az N9
hordozókban (24).
Az előző fejezetekben már tárgyalt, több betegséghajlamot is befolyásoló (atherosclerosis,
Alzheimer-kór) APOE három allélja (E2, E3, E4) a redukáló képességükben is különböznek
egymástól (10. fejezet 72. ábra). A legkisebb redukáló hatással rendelkező APOE4 kevésbé
tudja csökkenteni a dohányzással kapcsolt nagyobb oxidatív stresszt. Egy vizsgálatban a
dohányos, APOE4 hordozókban mérték a legmagasabb oxLDL szintet, és a legnagyobb CAD
kockázatot.
Az élet középső szakaszában a fizikai inaktivitás, a telített zsírok fogyasztása, a dohányzás és
az erős alkoholfogyasztás emeli az időskori demenciák, így az Alzheimer-kór kockázatát is.
Az APOE4 ezeket a hatásokat felerősíti, azaz ez az allél sebezhetőbbé teszi az embereket a
környezeti tényezőkkel szemben (25).
Erre példa a 11. fejezetben leírt vizsgálat, amelyben az élet középső időszakában a dohányzás
4,93-as OR-rel asszociált Alzheimer-kórral, amelyet módosított az apoE4 hordozói státusz.
Az apoE4 hordozó dohányosokban az OR = 6,56 volt, és az összefüggés csak ebben a
csoportban maradt szignifikáns (26).

12.8.
Példák a gén-környezet kölcsönhatásra gyakori betegségekben
Az APOE4 allél gyakoriságát is magyarázzák szelekciós előnnyel. A magasabb LDL-C
szinttel asszociáló E4 nagyobb affinitással kötődik az LDLR-hez. Ez a koleszterin jobb
felszívódását segíti elő. A gyűjtögető életmódot folytató, főleg növényi eredetű táplálékot
fogyasztó, kevés, vagy alacsony koleszterintartalmú élelemhez jutó populációkban ez egy
szelekciós előnyt jelenthetett. Ez a gyakorlatban is bizonyított, hiszen ezekben a
populációkban az E4 allél gyakoribb.
Az APOE allélok befolyásolják a várható élettartamot is. A legmagasabb várható
élettartammal az APOE2 allélhordozók, a legalacsonyabbal az APOE4 hordozók
rendelkeznek. Az előzőek alapján ez talán arra vezethető vissza, hogy az APOE4
érzékenyebbé tesz a káros környezeti tényezőkkel szemben. Ezt figyelembe véve az APOE4
hordozóknak fokozottan ügyelni kellene az életmódjukra. Ezzel kapcsolatban érdekes
megfigyelést tettek. Mivel ezek az allélok leginkább időskorban hatnak, azt gondolnánk, hogy
nincsenek szelekciós nyomás alatt. Az egyik vizsgálatban ennek az ellenkezőjét figyelték
meg. A mai modern világban, amikor egyre idősebb embereknek is születik gyermekük, azt
lehet megfigyelni, hogy az E2 és E3 allélok gyakorisága enyhe, de konzekvens emelkedést
mutat az E4 allél rovására. Ez az emelkedés az E2 allél esetében még erőteljesebb (27).
A CAD kockázatot jelentő magas koleszterin szintet sokszor lehet csökkenteni megfelelő
diétával. Azonban ez nem mindenkinél működik. Egy vizsgálatban ennek keresték a genetikai
hátterét. Önkéntes férfiakat etettek koleszterinben gazdag diétával. 9 %-uk egyáltalán nem
reagált (hyporesponder), 9%-uknak az átlagosnál sokkal jobban megemelkedett a szérum
koleszterinszintje (hyperresponder). Ez egy reprodukálható jellemzőnek bizonyult, és a
koleszterin-csökkentő diétára is ugyanígy reagáltak. A legerősebb hatása az APOE
variánsoknak volt erre a jellemzőre. Az apoE2 hordozók voltak a hyporesponder-ek. Míg a
koleszterinszint csökkentő diétára az apoE 3/4 genotípussal rendelkezők reagáltak a legjobban
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(23% csökkenés). Ez utóbbi eredmény azt is mutatja, hogy egy genotípusnak ugyanannál az
egyénnél a környezeti hatástól függően lehet negatív, és lehet pozitív hatása is.
Mind az atherosclerosis, mind az asztma kialakulásában és tüneteiben komoly szerepet
játszanak a leukotriének. Ezek lipid típusú gyulladásos mediátorok, melyek szintjének
csökkentése mindkét betegség tüneteit mérsékli. Az anti-leukotriének az egyik leggyakrabban
használt antiasztmatikus gyógyszercsaládba tartoznak.
Az 5-lipoxigenáz (ALOX5, 10q11.2) a leukotrién szintézis egyik kulcsenzimje. Szubsztrátjai
az állati zsírokban megtalálható arachidonsav és a linolénsav. A génnek van egy gyakori
polimorfizmusa, a promóter régióban található ismétlődő szakaszon. Ez egy tandem,
ismétlődő szekvencia, amelyben egy 5’GGGCGG3’ szakasz ismétlődik, és amely egy Sp1
(transzkripciós faktor) kötő motívum is. A vad típusban ebből 5 van, a variánsban 3 (12 bp
deléció). A Los Angeles-i populációban a homozigóta hordozók aránya 6 % volt (28/470),
tehát gyakorinak tekinthető a variáns homozigótaság. Egy vizsgálatban az arachidonsav és
linolsav fogyasztása megnövelte a karotisz intima média vastagságot az ALOX5 promóter
variáns allél (3 ismétlődés) homozigótákban, a vad allél hordozóiban nem (28). Többszörösen
telítetlen omega-3 zsírsavakban gazdag táplálkozás (pl. halolaj fogyasztása) a variáns
homozigótákban megakadályozta a karotisz intima média vastagságának növekedését.
Azaz, a halolaj fogyasztása csak a homozigóta hordozókban csökkenti a karotisz szűkület
kialakulásának esélyét. Feltehetőleg a halolaj fogyasztása eltolja a leukotrién útvonalat a
kevésbé aktív leukotrién B5 szintézis felé, és gyulladásellenes mediátorok szintézisét is
indukálja.
Mind állatkísérletekben, mind humán in vitro kísérletekben azt találták, hogy a többszörösen
telítetlen omega-3 zsírsavakban gazdag táplálék csökkenti az allergia-indukálta gyulladási
választ és a leukotrién szintézist. Feltételezték, hogy az ilyen zsírsavakat tartalmazó ételek (pl.
halolaj) hasznosak lehetnek asztmában azáltal, hogy csökkentik a leukotriének előállítását. A
klinikai vizsgálatok azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Később viszont
megállapították, hogy azok, akiknél a vizelet leukotrién E4 (LTE4) koncentrációja magas
volt, jól reagáltak az omega-3 zsírsav táplálékkiegészítésre, akiknél viszont alacsony volt, az
asztma romlott, vagy változatlan maradt. Mivel a vizelet LTE4 kiválasztást az 5-lipoxigenáz
anyagcsereút befolyásolja, lehetséges, hogy később genotipizálással el lehet dönteni, hogy ki
fog jól reagálni az omega-3 zsírsavakban gazdag táplálkozásra.
Az allergiával foglalkozó fejezetben említettük a CD14 gén -159C/T promóter
polimorfizmusát, mely környezeti tényezőktől függően hajlamosíthat, vagy védhet az allergiás
betegségekkel szemben. A CD14 egy jó példa arra, hogy az immunrendszer speciális géneket
„fejlesztett ki” a fertőzések elleni védekezésre. A CD14 a Gram-negatív baktériumok
felszínén található LPS-t köti, és Th1 típusú immunválaszt indukál a Toll like receptor 4
(TLR4) segítségével. A CD14/-159C/T promóter polimorfizmusban a ritkább T allél növeli a
transzkripciót, emeli a szolubilis CD14 szintet és csökkenti az IgE szintet. Egy francia
vizsgálatban azt tanulmányozták, hogy a különböző környezet hogyan befolyásolja ennek a
polimorfizmusnak a hatását allergiás rhinitis hajlamra. Önmagában a CD14 -159 TT
genotípus kb. 2x-es kockázatcsökkenést jelentett atópiára és allergiás rhinitisre. Ha valaki
gyermekkorát farmon töltötte, az, szintén 2-szeres kockázatcsökkenést okozott. Ha valaki
farmon élt, és TT genotípussal is rendelkezett már 4-5-szörös kockázatcsökkenést lehetett
nála tapasztalni. Ebben a vizsgálatban a gén és környezet hatása összeadódott, sőt bizonyos
fokú szinergizmust is lehetett tapasztalni.
Érdekes vizsgálatot végeztek el a gén-környezet kölcsönhatásra a karél népcsoporton (29). A
karélok a finn-orosz határon, mindkét országban élnek, és jó bizonyítékot szolgáltatnak a
higiénia hipotézisre. A két országban élő etnikum genetikailag homogénnek tekinthető, és a
külső környezet is gyakorlatilag ugyanaz. A különbség közöttük az életmódban, kultúrában és
a gazdasági fejlettségben van. A nyugati kultúrához tartozó, fejlett, higiénikus környezetben
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élő finn karélokban az atópia gyakorisága 4-szerese a jóval kevésbé tiszta, és fejlett
környezetben élő orosz karélokhoz képest (fű pollen elleni pozitív bőrteszt 36,1 % vs. 8,1 %
finn vs. orosz gyermekekben). A finn karélokban a CD14 -159T allél növelte az atópia
kockázatát, míg az orosz karélokban ez az allél védelmet nyújtott, és a C allél növelte a
kockázatot. Hasonló ellentétes hatást tapasztaltak más génvariánsok esetében is. Ez az
eredmény jó példa arra, hogy egy adott genomikai háttér megnyilvánulásait a környezet
erősen befolyásolni tudja, és a környezet változtatásával befolyásolni lehet a genom hatásait.
Ahogy ezt több, korábban tárgyalt betegségnél láttuk, a modern ember környezete
drasztikusan más, mint az a környezet, amire az emberiség szelektálódott. Ez két dologban
nyilvánul meg. Az egyik, hogy jelentősen megnőtt a fejlettebb társadalmakban a várható
élettartam, a másik, hogy számos ún. civilizációs betegség szaporodott meg soha nem látott
mértékben. Mivel ez a kettő szorosan összefügg egymással, ezért nagyon nehéz a gyakori
betegségek elleni küzdelem. Erre példa a fent említett karélok példája is. A tisztább
környezetben élő finn karélokban megnőtt az atópiás megbetegedések száma. Kérdés az, hogy
akkor az-e a megoldás, hogy éljünk koszosabban? A válasz egyértelműen nem. Ugyanis, ha
jobban megnézzük a finn és az orosz karélok egészségi helyzetét, kiderül, hogy ugyan több
allergiás van a finneknél, viszont a várható élettartamuk is sokkal magasabb. Úgy tűnik, hogy
a civilizációs betegségek az ár, amit az emberiségnek fizetni kell a kényelmesebb, hosszabb
életért. Persze, ha alaposabban megismerjük azokat a mechanizmusokat, amelyek ezekhez, a
civilizációs betegségekhez vezetnek, talán be tudunk úgy avatkozni úgy, hogy a
kényelmesebb, és hosszabb élethez ne társuljanak ilyen betegségek. Például a karélok
esetében az egyik fő különbség a két területen élő csoport között a bakteriális endotoxin
terhelésben volt. A nagyobb endotoxin terhelés nagyobb védelmet jelent az atópiás
betegségekkel szemben. Ha ezt a hatást szimulálni tudnánk úgy, hogy közben a bakteriális
fertőzések negatív hatásait elkerüljük, csökkenthetnénk ezeknek a betegségeknek a
gyakoriságát, és a várható élettartam sem csökkenne.
Az emelkedett homocisztein szint asszociál CAD-dal. Hozzájárul az endotél sejtek
sérüléséhez és az érfal-simaizmok proliferációjához, így az atherosclerotikus plakk
kialakulásához. A homocisztein anyagcsere fontos résztvevői az MTHFR enzim és a fólsav.
Az MTHFR ún. termolabil változata, a 677C→T (ALA222VAL), fólsav hiányosokban
asszociál magas homocisztein szinttel és CAD-dal (30). A legmagasabb szinttel asszociáló TT
homozigótákban fólsav bevitellel jól csökkenthető a homocisztein szint (87. ábra). Ennek
atherosclerosis mellett még terhességben is jelentősége van, hiszen ott a 677TT genotípusú
nőknek alacsony fólsav bevitel mellett, kiemelkedően magas a megszülető gyermekeknél a
velőcsőzáródási rendellenesség, illetve az ajak- és szájpadhasadék kockázata (31).
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87. ábra
MTHFR 677C/T SNP, a szérum fólsav és a homocisztein szint összefüggése. Az
atherosclerosis kialakulásának kockázatát növelő homocisztein szintje azokban a
legmagasabb, akik homozigóták az MTHFR ritka, termolabil alléljára (677TT, itt 22-vel
jelölve), és alacsony a fólsav szintjük. Ezek alapján fólsav bevitellel a 677TT
homozigótákban a homocisztein szint jelentősen csökkenthető.
A dohányzás mellett egy másik jól mérhető, erős környezeti hatás az alkohol. Az alkohol
lebontását több enzim végzi. Az ALDH2 (aldehid dehidrogenáz 2) a megivott alkoholból
keletkező acetaldehid lebontásában játszik fontos szerepet. Az ALDH2*2 (Glu504Lys)
variáns gyakori Ázsiában. A lizin variánssal az enzim nem működik, így alkoholfogyasztás
után felszaporodik a toxikus acetaldehid. Ivás után az arc kipirosodik, hányinger és fejfájás
tünetekkel. Ennek következtében a variánssal rendelkezők jóval kevesebbet isznak: 1*1 (vad
homozigóta): 20-30g/nap; 1*2: 10-15 g/nap; 2*2 (mutáns homozigóta): 0-2 g/nap az átlag
alkoholfogyasztás. A polimorfizmus összefüggést mutat magas vérnyomás kockázatával
férfiakban: ALDH2 1*1 vs. 2*2: OR = 2,4; 1*2 vs. 2*2: OR = 1,7, azaz akik a genetikai
hátterük miatt kevesebbet isznak, kisebb eséllyel lesznek magas vérnyomásúak. Ez azt is
bizonyítja, hogy az alkoholfogyasztás növeli a magas vérnyomás kockázatát (32).
Az alkohol lebontásának első lépését az alkohol dehidrogenázok végzik. Ezek közül az ADH3
izoformának 2 gyakori allélja van. A γ1 allél 40% gyakoriságú, és gyors metabolizmussal
asszociál. A γ2 60%-os gyakoriságú, lassabban működik (2,5x-es különbség). A γ2γ2
homozigóták hajlamosak alkoholizmusra, míg a γ1γ1 hordozók alkohol okozta
szervkárosodásra. Egy nagy vizsgálatban 40-84 éves USA férfi orvosok vettek részt (33).
Kiinduló létszám 14.916, követési idő 12 év volt. Ez alatt az idő alatt a részvevők közül 396
kapott infarktust. Azokban, akik ADH3 γ2γ2 genotípusúak voltak, és naponta legalább 14g
alkoholt ittak, (kb.1 pohár sör) az MI kockázata 0,14 re csökkent, azaz 7,1x kisebb esélyük
volt az MI kialakulására (88. ábra). Ez összevág azzal a megfigyeléssel, hogy kis mértékű
alkoholfogyasztás (kb. napi egy-két korsó sörnek, vagy pohár bornak megfelelő alkohol)
csökkenti a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát. Ha ábrázoljuk a CAD mortalitás
kockázatát az elfogyasztott alkohol függvényében egy J alakú görbét kapunk, melynek
minimuma 2 korsó sörnek megfelelő alkohol mennyiségnél van.
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88. ábra
A miokardiális infarktus relatív kockázata a napi elfogyasztott alkohol és az ADH3
genotípusok (γ1γ1; γ1γ2; γ2γ2) függvényében (33).
Amikor megvizsgálták az alkohol nyújtotta védelem mechanizmusát, azt találták, hogy a napi
több mint egy italt (14g alkohol) elfogyasztó, ADH3 γ2γ2 genotípusú férfiaknak volt a
legmagasabb a HDL szérumszintjük (89. ábra). Az összefüggést nőkben is igazolták. Az
alkohol ezek szerint részben a HDL szint emelésével csökkenti az MI kockázatát. A lassabban
lebontó izoenzimekkel rendelkezőkre erőteljesebb ez a hatás.

89. ábra
A napi több mint egy italt (14g alkohol) elfogyasztó, ADH3 γ2γ2 genotípusú férfiaknak
(nőknek is) magasabb a HDL szérumszintjük, mint a másik két genotípussal rendelkezőknek
(33).
Statisztikai elemzések alapján azonban az alkohol más mechanizmussal is csökkenti a CAD
kialakulását. Ez utóbbi pl. a gyulladási hajlam csökkentése. Kis mennyiségű alkohol
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csökkenti egy, az IL-6 szabályozásáért felelős transzkripciós faktor szintjét. A
proinflammatórikus IL-6 szintje arányos a szervezet gyulladásos állapotával. Már kis mértékű
krónikus gyulladás is komoly CAD kockázattal asszociál. Nagy mennyiségű alkohol viszont
gyulladásos választ vált ki. Ez utóbbi is magyarázza a J görbe felfelé futó szárát magasabb
alkohol bevitelnél. Mint ismert mind az alacsony HDL szint, mind a magas IL-6 szint növeli a
CAD és az MI kockázatát. A mérsékelt alkoholfogyasztás a fentiek alapján mindkét
mechanizmus ellen hat.
Az IL6 génnek van egy -174 G/C promóter polimorfizmusa, ami egy transzkripciós faktor
kötőhelyet befolyásol. A -174CC genotípusúakban a 30g/napnál több alkohol bevitele
szignifikánsan emelte a karotiszban az intima-média vastagságát (csökkent az ér belső
átmérője). Ez azt mutatta, hogy CC genotípusúak érzékenyebbek az alkohol káros hatásaira és
csak kisebb mennyiségű alkoholnak lehet jótékony hatása.
Az egyes genetikai tényezők hatása sokszor más fiatal- és más időskorban. A fiatalkorban
előnyös mutációk időskorra hátrányosak lehetnek, és ez fordítva is igaz lehet. Ezt a jelenséget
antagonosztikus pleiotrópiának nevezzük (angolul antagonistic pleiotropy) (34). Például az
erőteljesebb immunválasz fiatal korban előnyös lehet, hiszen a szervezet gyorsabban és
intenzívebben reagál a fertőzésekre. Ez egy szelekciós tényező is, hiszen régebben, amikor
nem volt pl. antibiotikum, létfontosságú volt, hogy hatékonyan és gyorsan elpusztítsa a
szervezet a kórokozókat. Akiben ez gyengébben működött kisebb valószínűséggel élte meg a
reprodukciós kort és adta tovább génjeit. Ez az erőteljes immunválasz viszont időskorban
káros lehet, hiszen az időskori krónikus gyulladásos betegségekre (pl. atherosclerosis) való
hajlamot növelhetik. Erre jó példa a TLR4 Asp299Gly (D299G) SNP. Ez az SNP, a
mintázatfelismerő receptor gyengébb működését okozza. In vitro kísérletekben az LPS (a
Gram-negatív baktériumok felületén található lipopoliszacharid) hatására a mutáns TLR4gyel rendelkező sejtek alacsonyabb NF-κB aktiválással válaszoltak. Mivel ez a kulcs
transzkripciós faktor, egyebek mellett az IL12 gén működését is indukálja, az alacsonyabb
NF-κB aktivitás gyengébb Th1-es választ jelent. Ennek következtében a Gram-negatív
baktériumokra lassabban, gyengébben reagál a szervezet. Viszont populációs vizsgálatok
kimutatták, hogy ez a variáció a 100 éven felüliekben gyakoribb, mint a fiatalokban. Ez azt
jelenti, hogy a mai „sterilebb” világban a gyengébb immunválasszal, így az alacsonyabb
gyulladási hajlammal asszociáló genomikai háttér előnyös lehet a hosszú élethez azáltal, hogy
az időskori krónikus gyulladásos betegségek kisebb valószínűséggel jelennek meg (35).

12.9.
Gén-környezet kölcsönhatás vizsgálata a genomikai érában
Az elmúlt években a genomikai módszerek ugrásszerű fejlődésével, és az egyre nagyobb, és
minőségileg is jobb klinikai és biológiai adatokkal rendelkező biobankok kialakításával
megnőtt a lehetőség a gén-környezet kölcsönhatások alaposabb vizsgálatára. Ma már több
etnikumból van több 100 ezres populáció összegyűjtve, részletes adatokkal, és szintén több
100 ezer főnél végeztek már el teljes genom SNP szűrést, azaz GWAS-t. A rendelkezésre álló
adatok és mérési eredmények hosszú évekre ellátják a kutatókat olyan adatokkal, amelyeket
különböző szempontok alapján és módszerekkel lehet újraelemezni. Az alábbiakban
bemutatunk néhány eredményt, amely a genomikai érában keletkeztek, és felhasználták a
legújabb lehetőségeket.
Egy nagy, több populációt érintő vizsgálatban azt vizsgálták, hogy a CAD és MI GWAS
vizsgálatokban legerősebb hatást mutató 9p21 genomrégióhoz kapcsolódó rizikónövekedést
befolyásolják-e különböző környezeti hatások (36). A legnagyobb hangsúly a vizsgálatban a
diéta hatására irányult. A vizsgálatba bevont személyek által fogyasztott diétát három típusra
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osztották. Orientális (jellemző ételek pl., szója, tofu, pácolt ételek, zöldleveles zöldségek,
tojás, illetve alacsony cukorbevitel), nyugati (tojás, hús, sült és sós ételek, cukor, diófélék,
desszert) és prudens (bölcs, előrelátó, ésszerű, angolul „prudent”) (nyers zöldségek,
gyümölcsök, diófélék, desszert, tejtermékek). A prudens diéta csökkent MI kockázatot
mutatott (OR = 0,81), míg a nyugati diéta emelkedettet (OR =1,14), az orientális nem
asszociált MI-vel. A 9p21 régióból 4 korábbi GWAS-ban erős MI asszociációt mutató SNP-t
választottak ki. A vizsgálatba különböző etnikumú populációkat vontak be az
INTERHEART study-ból (európai, dél-ázsiai, kínai, latin-amerikai és arab). A vizsgálatban
összesen 8.114 egyén (3.820 beteg (MI-n átesett) és 4.294 kontroll) vett részt. Az SNP-k 1,181,28 OR értékkel többnyire asszociációt mutattak MI-vel. Kivételt jelentett az arab populáció,
ahol ilyen összefüggést nem találtak. Ezután, azt vizsgálták, hogy a dohányzás, fizikai
aktivitás, vagy a diéta befolyásolja-e az SNP-k kockázatnövelő hatását. A dohányzás és a
fizikai aktivitás nem befolyásolta, a diéták közül a prudens diéta viszont befolyásolta mind a 4
SNP kockázati értékét. A legerősebb diéta-SNP hatást az rs2383206 SNP-nél mértek. Abban a
csoportban, akik a legalacsonyabb prudens értéket kapták (azaz a legkevesebb ilyen ételt
fogyasztották) az SNP OR értéke 1,32 (p = 6x10-7) volt, míg a legmagasabb prudens értékkel
rendelkező csoportnál az SNP nem asszociált MI-vel (OR = 1,02; p = 0,68). A diéta-SNP
kölcsönhatás mértéke etnikumonként különbözött. Legerősebb volt a dél-ázsiaiaknál,
szignifikáns volt az európaiakban és a latin-amerikaiakban, a szignifikancia határon volt a
kínaiakban, és nem volt tapasztalható az arabokban. Ha a prudens diétát tovább elemezték,
akkor a nyers zöldség diéta volt a meghatározó. A többi, a prudens diétához tartozó
élelmiszerrel való korrekció nem befolyásolta a szignifikancia értéket. Az eredmények
replikációjához a prospektív FINRISK study populációját is megvizsgálták. Ez a populáció
19.129 egyénből állt, melyek közül 1.014-n alakult ki a nyomonkövetés ideje alatt CVD.
Ebben a populációban a 9p21 rs2383206 SNP-je emelkedett CVD kockázattal asszociált.
Csökkent kockázattal asszociált a magas zöldség és gyümölcs tartalmú étrend (HR = 0,79).
Ezeknek az ételeknek az alacsony fogyasztása itt is megemelte az SNP kockázati értékét (OR
= 1,22-1,35), míg a magas zöldség és gyümölcs fogyasztás eltüntette az SNP kockázati
értékét. Az INTERHEART study résztvevőin az SNP-diéta kölcsönhatás legmagasabb és
legalacsonyabb kockázati csoportja között kétszeres kockázat különbség volt MI-re (90. ábra).
Ugyanez, a FINRISK study résztvevőin CVD-re1,66 volt (36).
Összefoglalva ez a nagy vizsgálat azt mutatta ki, hogy a 9p21 régió kockázati alléljának
hatását MI-re, illetve CVD-re az ún. prudens diétával csökkenteni lehet. A diéta meghatározó
eleme a nyers zöldség volt. Az az étrend, amiben alacsony a prudens diéta, de főleg a nyers
zöldségtartalom, a 9p21 régió kockázati alléljának hatását erősíti. Hozzá kell még tenni, hogy
ez a hatás etnikumfüggő volt, így pl. arab etnikumúaknál nem lehetett mérni. Ez utóbbi
mutatja, hogy más genomikai és környezeti hatások is befolyásolják ezeket a hatásokat.
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90. ábra
Diéta-SNP kölcsönhatás és a kockázati értékek miokardiális infarktusra, prudens diéta relatív
mennyisége alapján felosztott populációkban.
Az alacsony prudens diétát fogyasztó csoportban a 9p21 régió kockázati alléljára
homozigótáknak van a legmagasabb MI kockázatuk (OR = 1,98), összehasonlítva a másik
allélra homozigóta (AA), és magas prudens diétát fogyasztókkal (36).

Az előzőhöz hasonló vizsgálatot végezek el obezitással kapcsolatban (37). A vizsgálatba több
mint 21 ezer európai eredetű embert vontak be. A résztevők kérdőívet töltöttek ki, amelyben
kérdések szerepeltek arra vonatkozólag, hogy a munkahelyén milyen fizikai igénybevételnek
van kitéve (pl., ülő, vagy álló munka, fizikai munka, nehéz fizikai munka), illetve szabad
idejében milyen és mennyi fizikai aktivitást folytat. A fizikai aktivitás alapján 4 csoportra
osztották a résztvevőket. Korábbi GWAS-ok alapján azonosítottak 12 génben (NEGR1,
SEC16B, TMEM18, ETV5, GNPDA2, BDNF, MTCH2, FAIM2, SH2B1, FTO, MC4R, és
KCTD15) egy-egy, azaz összesen 12 BMI-vel és obezitás-kockázattal asszociáló SNP-t.
Mindegyik allél 0,154 kg/m2 BMI érték növekedéssel asszociált, ami egy 170 cm magas
embernél 445 g testtömeg növekedést jelent. A kockázati allélok hordozása kumulatív volt.
Amikor az inaktív csoportba soroltakat vizsgálták, a BMI növelő allélok 0,205 kg/m2
növekedéssel asszociáltak (592 g/ allél testtömeg növekedés), ez az aktív csoportban csak
0,126 kg/m2 (364 g) (91. ábra) volt. Hasonló összefüggést figyeltek meg az obezitáskockázat
vonatkozásában is. Ezek alapján az aktív életmód szignifikánsan csökkentette (40%-kal) a 12
SNP-vel asszociáló obezitás-kockázatot.
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91. ábra
A 12 BMI-t és obezitás kockázatot növelő SNP alapján számolt genetikai hajlamosító index
függvényében az átlagos BMI növekedés, fizikai aktivitás alapján aktív, és inaktív csoportba
sorolt európaiakban. Az ollószerűen szétnyíló két egyenes azt mutatja, hogy a fizikai aktivitás
BMI befolyásoló hatása a legnagyobb genetikai kockázati értékkel rendelkezőknél a
legerősebb (37).
Egy GWAS-ban azt vizsgálták, hogy az étkezéssel bevitt többszörösen telített zsírsavak
(Polyunsaturated fatty acids = PUFA) és a genomikai háttér hogyan befolyásolják a plazma
PUFA és koleszterin szintjeit. A 11q12-q13.1 genomrégióban a FADS1 és FADS2 génekben
található SNP-kel kaptak pozitív asszociációt. A gének zsírsav deszaturázokat (fatty acid
desaturase) kódolnak, amelyek kulcsenzimjei a PUFA bioszintézisének. Ezek alapján a gének
variációi befolyásolják, hogy ki hogyan reagál PUFA diétára, ami előnyösen befolyásolja
számos betegség (atherosclerosis, allergia, asztma) kockázatát (38, 39).
Egy másik vizsgálatban a szűz olívaolaj hatását vizsgálták. Megállapították, hogy fogyasztása
98 proinflammatórikus gén expresszióját befolyásolta, amelyek a gyulladásos folyamatok
irányításában vesznek részt. Az eredmények alapján az olívaolaj csökkenti a gyulladásos
folyamatokat, így több betegség kockázatát (39).
Ezt az irányt folytatva egy nagy intervenciós vizsgálatban azt találták, hogy azok, akik az IL6
-174 G/C promóter polimorfizmusának a CC alléljára voltak homozigóták, és olívaolajban
gazdag mediterrán diétát fogyasztottak (1 l/hét), szignifikánsan jobban csökkent a tömege,
mint a GG vagy a GC genotípusúaknak. Itt a C allél emelkedett IL-6 expresszióval, így
nagyobb gyulladási hajlammal asszociál, tehát itt is a káros, kockázatnövelő allél hatását
lehetett eredményesen semlegesíteni diétával (39).
A következő bemutatott GWAS-ban azt vizsgálták, hogy milyen genomikai háttér
befolyásolja a kávéfogyasztás jótékony hatását Parkinson-kórban (PD). A vizsgálatot
GWAIS-ak hívták ( genome-wide association and interaction study), és a NeuroGenetics
Research Consortium (NGRC) hajtotta végre 1.458 betegen és 931 kontrollon, Illumina arrayjel több mint 800 ezer SNP-t genotipizálva (40). A legerősebb jelet az rs4998386 SNP-re és
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környékére kapták, a GRIN2A génben (16p13.2, 92. ábra). A gén az agyban működő
glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-1 fehérjét kódolja, amely egy glutamát receptor,
és a neurotranszmisszió szabályozásában játszik szerepet, befolyásolja a mozgást és a
viselkedést. Amikor a résztvevőket az elfogyasztott kávémennyiség alapján csoportosították,
genomszinten szignifikáns kockázatcsökkenést csak az erős kávéfogyasztókban lehetett
mérni (OR = 0,43). A T allél asszociált kockázatcsökkenéssel (vs. CC genotípus). A kevés
kávét fogyasztó CC genotípusúakhoz képest az erős kávéfogyasztó CC genotípusúaknak
18%-kal alacsonyabb kockázata volt, míg a TC genotípusú erős kávéfogyasztóknak 59%-kal.
Imputációval azaz, amikor az LD-ben levő, de nem genotipizált SNP-ket is bevették az
analízisbe, a genomrégióban található SNP-blokk erős kávéfogyasztókban, még alacsonyabb,
OR = 0,41 kockázattal asszociált, ami 2,4-szeres kockázatcsökkenésnek felel meg. A gén
szerepe biológiailag jól magyarázható ebben az összefüggésben. Későbbi vizsgálatok hasonló
összefüggést találtak más koffein tartalmú élelmiszerekben is (pl. tea, csokoládé,
koffeintartalmú üdítők), ami azt mutatja, hogy a védelemért a kávéban a koffein a felelős. A
koffein egy adenozin A2A receptor agonista, amely a kalcium influxot erősíti az NMDA-n
keresztül. Az adenozin A2A receptor agonisták PD állatmodellben neuroprotektívek voltak,
azaz ez az útvonal fontos szerepet játszik PD-ben.

92. ábra
Manhattan-plot ábrázolása GWAIS-nak (genome-wide association and interaction study)
Parkinson-kórban erős kávéfogyasztókban. Itt azt vizsgálták, hogy az erős kávéfogyasztás
milyen genetikai háttérrel kölcsönhatásban csökkenti a betegség kockázatát. A legerősebb
összefüggést a GRIN2A génre kapták (legmagasabb -log10 (P) érték) (40).
Ez az eredmény azt mutatja, hogy a gén-környezet kölcsönhatás GWAIS vizsgálatával olyan
géneket is azonosítani lehet, amelyeket korábbi genetikai, genomikai vizsgálatok (GWAS)
nem detektáltak. Ez azt mutatja, hogy új géneket is lehet így találni, amelyek a hiányzó
öröklődő hányad mennyiségét csökkenthetik más betegségekben is. Ezen túlmenően, talán
még nagyobb jelentősége van, hogy a GRIN2A genotipizálás segíthet eldönteni, hogy PD-s
betegek közül kinek, milyen kezelés lenne optimális. A jelenleg használt L-DOPA tüneti
kezelés, a betegség romlását nem tudja megakadályozni. A glutamát receptor blokkolókkal
történt klinikai vizsgálatok kudarccal végződtek. Talán, ha a GRIN2A genotípus alapján
csoportosítani lehetne a betegeket, lenne olyan alcsoport, mely pozitívan reagálna erre a
kezelésre.
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12.10.
A gén-környezet kölcsönhatás vizsgálat jövője
A gén-környezet kölcsönhatás vizsgálatának különböző betegségekben rendkívül nagy
jelentősége van. A tudományos jelentőségén túl, ez a vizsgálat adhat, közvetlenül a
gyakorlatban is hasznosítható eredményeket. Az itt kapott eredmények alapján ki lehet
választani a populációból azokat, akik valamilyen környezetre kiemelten érzékenyek, vagy
valamilyen konkrét terápiára jól, vagy rosszul reagálnak. Bár ilyen típusú vizsgálatokat már
korábban is végeztek, a genomikai módszerek fejlődésével, és az egyre növekvő, és egyre
jobb minőségű biobankokkal most lesz igazán lehetőség, hogy igazán értékes és hasznosítható
eredményeket kapjunk.
Azonban, a környezeti hatásokat bevonva az elemzésekbe rendkívüli módon megnehezítjük a
kísérlettervezést és értékelést. A környezeti hatások többsége véletlenszerű, hullámzó, sőt
sokszor észrevétlen. Gondoljunk például a légszennyezettségre, amely fontos kockázati
tényező számos betegségre (asztma, COPD, atherosclerosis, stb.). Ennek pontos mennyisége
és minősége azonban, amely egy adott emberre hat, rendkívül nehezen kvantifikálható. A
környezeti tényezők hatása ráadásul függ az egyén életkorától, fizikai, pszichés állapotától
stb., amikor a hatás történik.
Mindezen nehézségek ellenére a kísérlettervezés, és az értékelő statisztikai módszerek
fejlődésével sok nehézség kiküszöbölhető, csökkenthető, és a jövőben sok értékes, a
mindennapokban is hasznosítható eredmények várhatók, ezen a területen is.
A gén-környezet kölcsönhatásba tartozik a gyógyszerek és a genom egymásra hatása is,
amelyet farmakogenomikának, vagy farmakogenetikának hívnak. Ezt, jelentősége miatt külön
tudományágba sorolják, így mi is külön fejezetben foglalkozunk a témával.
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12.12.

A fejezethez kapcsolódó kérdések

1. Mit jelent, hogy egy mutáció kis, vagy nagy penetranciájú?
2. A környezeti hatásokra való érzékenység alapján milyen eloszlást mutathat egy
populáció?
3. Milyen genomot formáló szelekciós mechanizmusokat ismer?
4. Miért gyakori néhány súlyos betegséget okozó mutáció?
5. Mi az a kiegyensúlyozó szelekció?
6. Milyen bizonyítékok vannak rá, hogy a fertőzések befolyásolták az emberi genom
kialakulását?
7. Hogyan vizsgálták a vírusok hatását a különböző populációk genomjára?
8. Miért lehet gyakori a ∆F508-as mutáció?
9. Miért gyakori Afrikában a sarlóssejtes vérszegénység?
10. Milyen mutáció nyújt védelmet az AIDS ellen?
11. Mondjon példát nagy penetranciájú mutáció és környezet egymásra hatására!
12. Mit tud a felnőttkori tejintolerancia genetikai hátteréről?
13. Mi az a konvergens evolúció?
14. Mondjon genetikai példát a természetes szelekcióra!
15. Mi a következménye annak, hogy egyes színesbőrüek nem ott élnek, ahol az őseiknek
kialakult a bőrszíne?
16. A melanocita differenciálódásban szerepet játszó SLC24A5 gén Ala111Thr mutációja
milyen szelekciós tényezőre alakult ki?
17. Melyik gén kópiaszáma különbözik a mezőgazdasággal foglalkozó népek és a
vadászattal foglalkozók között?
18. Mi lehet a magyarázata, hogy a szelekciós nyomás hatására sokszor olyan
tulajdonságok is megjelennek, amelyek nem függnek össze a szelektáló környezeti
hatással?
19. Mi az hogy horizontális géntranszfer?
20. Mondjon példát kis penetranciájú mutáció és környezet egymásra hatására!
21. Mondjon olyan gént amelyik szerepet játszhat a dohányzásra való rászokásban!
22. Mondjon példát olyan génre, amelyik polimorfizmusa károsan befolyásolja a
dohányosok egészségét!
23. Milyen betegségre hajlamosít a HLA-DRB1 SE?
24. Milyen környezeti faktor kerül interakcióba a HLA-DRB1 SE allélal?
25. Melyik gén variációi befolyásolják a dohányosok asztmára való hajlamát?
26. Melyik géncsalád végzi a dohány toxinjainak lebontását?
27. A nikotin típusú acetilkolinreceptor gén SNP-it milyen betegséggel hozták
összefüggésben 3 GWA vizsgálatban is?
28. A CYP1A1 gén egyes haplotípusai milyen környezeti tényező kölcsönhatásával
hajlamosítanak gyermekkori leukémiára?
29. Miért fokozottan káros, ha valaki apoE4 hordozó és dohányzik?
30. Milyen betegségre van nagy esélye az apoE4 hordozó, dohányzó ökölvívónak idős
korában?
31. Melyik gén egyik gyakori variánsa befolyásolta a plazma oxidált LDL szintet
dohányosokban?
32. Milyen génvariációk játszhatnak szerepet abban, hogy valaki hogyan reagál a táplálék
magas koleszterin tartalmára?
33. Melyik gén variációi játszanak szerepet a táplálék arachidonsav tartalma és a karotisz
intima média vastagság közötti összefüggésben?
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34. Milyen táplálék kiegészítőt javasolna ALOX5 promóter polimorfizmussal rendelkező
férfiaknak?
35. Milyen környezeti tényező befolyásolja a CD14 gén variációinak hatását allergiára
való hajlamban?
36. Milyen táplálékkiegészítőt ajánlana MTHFR termolabil változatával rendelkező
középkorú férfiaknak?
37. Hogyan bizonyították, hogy az alkohol fogyasztása növeli a magas vérnyomás
kockázatát?
38. AZ ADH3 γ2/γ2 genotípusúakban milyen környezeti tényező hatására csökkent
drasztikusan az MI kialakulásának kockázata?
39. Mi az az antagonosztikus pleiotrópia?
40. A 9p21 genomrégió variánsainak a CAD kockázat-növelő hatását milyen környezeti
tényező befolyásolta?
41. Milyen nem-genetikai tényező befolyásolta az obezitással asszociáló SNP-k hatását?
42. A GRIN2A gén variációi milyen környezeti tényezővel kölcsönhatásban, milyen
betegség kockázatát befolyásolták?
43. Mi az az imputáció a genetikai vizsgálatokban?
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13. Farmakogenomika
13.1.

Farmakogenomika céljai

13.1.1. Gyógyszerfejlesztés
A farmakogenomikának két fő feladata van. Az egyik, hogy DNS/RNS szintű vizsgálatokkal
új hatóanyagokat és gyógyszercélpontokat keressen. Ennek óriási jelentősége van, hiszen a
jelenleg forgalomban levő összes gyógyszernek kb. 400 célfehérjéje van, szemben a humán
genomban a 20-22.000 gén által kódolt fehérjével. Becslések szerint a fehérjék különböző
módosult variánsainak összmennyisége eléri a 2 milliót, de gyógyszercélpontoknak
tekinthetők az eddig ilyen szempontból figyelmen kívül hagyott, fehérjét nem kódoló
nukleotid szekvenciák (szabályozó régiók, fehérjére át nem íródó RNS szekvenciák,
pszeudogének stb.), melyek becsült mennyisége meghaladja a fehérjéket kódoló génekét. Még
ha ezeknek a molekuláknak csak a töredéke is valódi terápiás célpont, akkor is nyilvánvaló az
óriási kihasználatlan lehetőség.
Ezzel szemben, a gyógyszerfejlesztés jelenleg válságát éli. 1998 és 2002 között évente
átlagosan 68 új gyógyszert engedélyezett az amerikai FDA (az új gyógyszerek
engedélyezésével foglalkozó hatóság az USA-ban), ami 2003-ra 2/3-val csökkent, 2004-ben
pedig csak 22 új gyógyszert engedélyeztek, amelyek közül egyet (Tysabri) már biztonsági
okok miatt vissza is vontak. 2007-ben volt a mélypont, amikor 18 új gyógyszert
engedélyeztek; 2008-ban 24-et, 2009-ben 25-öt és 2010-ben 21-et (1,2). Molekuláris
genetikai, de főleg genomikai módszerekkel az új gyógyszercélpontok azonosítása rendkívül
felgyorsítható, és a gyógyszerfejlesztés ára is csökkenthető. Például, megfelelő
automatizálással naponta több millió genetikai variáció vizsgálható, és ha egy variáns
kapcsolatba hozható egy betegséggel, vagy a betegség valamilyen tünetével, az azt jelenti,
hogy a genomban a közelben olyan szekvencia található, amelyik valamilyen módon szerepet
játszik a betegségben és így maga a szekvencia, a kódolt fehérje, vagy a befolyásolt
anyagcsereút potenciális gyógyszercélpontnak tekinthető. Másrészt, mivel a genomikai
módszerek egy részéhez nem kell prekoncepció (azaz nem kell ismerni a betegség
patomechanizmusát), olyan új anyagcsereutakat is felfedezhetünk, amelyeket előtte nem
ismertünk. Sajnos, ennek az eredménye csak jó néhány év, vagy inkább évtized múlva fog
jelentkezni, hiszen a gyógyszercélpont azonosításától, az engedélyezett gyógyszerig
nagyjából ennyi idő szükséges.
Az előző fejezetekben számos példát láthattunk új terápiás célpontok azonosítására, és a
gyógyszerkutatással foglalkozók már rengeteg, genetikai, genomikai módszerrel felfedezett új
terápiás célpont használhatóságát vizsgálják.
13.1.2. Gyógyszermellékhatások
Ennek a fejezetnek a célja elsősorban a farmakogenomikának másik fontos területéről
származó eredményeknek a bemutatása. A farmakogenomikának ez az ága azzal foglalkozik,
hogy az emberek közötti genetikai különbségek hogyan befolyásolják a kezelésekre,
gyógyszerekre adott választ. Általában amikor farmakogenomikáról, vagy
farmakogenetikáról beszélünk, akkor ez utóbbira gondolunk.
Ezeknek a vizsgálatoknak, legalább olyan nagy jelentőségük van, mint az új
gyógyszercélpontok keresésének. Egyrészt az emberek közötti genetikai különbségek miatt
egyes gyógyszerek bizonyos emberekben hatástalanok. Így például a vérnyomás kezelésére
használt β-blokkolók az emberek 30%-ában, míg az antidepresszánsok a kezeltek 50%-ában
hatástalanok. Az asztma terápiájában is hasonló a helyzet. Becslések szerint az asztmások
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kétharmadánál nem kontrollálják teljesen a betegséget. Kortikoszteroid inhalációval a
kezeltek egyharmadánál nem érnek el a légúti funkciókban, vagy a légúti reaktivitásban
objektív javulást. A leukotrién antagonistákkal való kezelés statisztikája még rosszabb.
Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy egyes embereknél bizonyos gyógyszerek súlyos
mellékhatásokat okoznak. Statisztikai adatok alapján például az USA-ban évente több
100.000 ember hal meg a gyógyszerek mellékhatásai miatt, és Európában a kórházi
beutalások 10%-áért felelősek a gyógyszerek nem kívánatos hatásai. Az asztmában például az
orális kortikoszteroiddal kezeltek egyharmadában alakul ki osteoporosis, míg az 5lipoxigenáz gátlókkal kezeltek 3-5%-ánál megemelkednek a májenzim értékek. Ritkán
asztmásoknál, akik inhalációs kortikoszteroid kezelést kapnak cataracta és/vagy glaucoma
alakulhat ki, sőt egy nagyon kis százalékuknál, akik nyújtott-hatású β-agonista kezelést
kapnak, növekszik a mortalitás kockázata. Becslések szerint a gyógyszerekre adott
válaszokban mutatott egyének közötti különbségek 60-80%-áért a genetikai különbségek a
felelősek.
Bár egyre több farmakogenetikai információval rendelkezünk, ezek csak nehezen mennek át
a gyakorlatba, még akkor is, ha az FDA által elfogadott információkról van szó. Egy
retrospektív felmérésben, amelyben 53 ezer beteget, és 99 az FDA javaslatára
farmakogenetikai információval ellátott gyógyszert vizsgáltak, kimutatták, hogy 300-600
súlyos mellékhatás lett volna elkerülhető, ha a javasolt farmakogenetikai tesztet elvégzik, és
az eredménynek megfelelően járnak el.
A farmakogenomikának a fent említett két ága, a gyógyszerfejlesztés és a gyógyszerekre
adott válaszok genetikai különbözőségének vizsgálata természetesen átfed egymással. Ha már
egy kifejlesztett gyógyszer átjut a toxikusságot vizsgáló I-es fázisú vizsgálatokon, a
hatékonyságát vizsgálják a II-es fázisban. Mivel az emelkedő fázisú klinikai vizsgálatok
emelkedő költségekkel járnak, azokat a szereket, amelyek csak a betegek egy kis hányadánál
hatásosak, általában túl kockázatosnak találják, hogy tovább vizsgálják. Ha a
farmakogenomika be tudná azonosítani azokat, akiknél a gyógyszer hatásos, a következő
klinikai vizsgálatok célzottan ezekre irányulhatna, így kisebbek és olcsóbbak lehetnek (93A
ábra). Vagy a már forgalomban levő gyógyszereknél is ki lehetne választani azt az
alpopulációt, akiknél a kezelés hatásos lesz. Érdekes és tanulságos példa erre az az eset,
amikor az FDA visszautasította egy szívelégtelenség kezelésére kialakított kombináció
engedélyezését (BiDil, NitroMed), mert a klinikai vizsgálatok nem igazolták statisztikailag a
szer hatásosságát egy általános (etnikailag kevert) populációban. Amikor azonban a
gyógyszert 1050, önmagát afrikai-amerikainak definiáló betegen próbálták ki, a randomizált
klinikai vizsgálat olyan markánsan pozitív eredményt hozott, hogy a vizsgálatot etikai okok
miatt 2004 júliusában meg kellett szakítani, mivel a placebo csoportban sokkal magasabb volt
a mortalitás aránya, összehasonlítva a BiDil-lel kezelt csoporttal. 2005-ben ez lett az első
engedélyezett “rassz-specifikus” gyógyszer. Mivel a rassz megállapítása egyrészt szubjektív,
másrészt etikailag is problémás, az lenne az optimális megoldás, ha be tudnánk azonosítani
azt a genomikai konstellációt, amelynél a gyógyszer hatásos, és így a felírás előtt egy
genetikai teszttel el lehetne dönteni, hogy kinél érdemes a gyógyszert alkalmazni.
Az utóbbi időben is számos példa volt arra, hogy egy, már engedélyezett gyógyszert
kivontak a forgalomból, mivel egyeseknél súlyos, sokszor halálos mellékhatásokat okozott.
Ezekért a melléhatásokért sokszor genetikai okok tehetők felelőssé. Ezek a visszavonások
amellett, hogy a gyógyszergyáraknak okoznak sokszor több milliárd dolláros kárt, a betegek
egy részét is megfoszthatják egy esetleg a forgalomban maradóknál jobb gyógyszertől. Ha a
súlyos mellékhatásokért felelős genetikai variációkat sikerülne beazonosítani, egy genetikai
teszttel ki lehetne azokat szűrni, akiknél az egyes gyógyszerek nem kívánt mellékhatásokat
okoznak (93B ábra). Egyes szakértők szerint a jövőben valóra válhatna az, a még kissé
futurisztikusnak tűnő kép, hogy mindenkiről egy genetikai polimorfizmus adattár, vagy

327

esetleg teljes genomszekvencia áll rendelkezésre, mondjuk a háziorvosnál, az beírja a
komputerébe, hogy milyen hatású gyógyszert szeretne felírni az adott betegnek. Ezután, egy
szoftver megadja, hogy melyik konkrét gyógyszer, vagy gyógyszerek a leghatásosabbak, vagy
lesz a legkevesebb, és legkevésbé veszélyes mellékhatásuk az adott genetikai mintázattal
rendelkező betegnél.

93A ábra
Az új gyógyszer klinikai vizsgálatának II-es fázisában elvégzett GWAS-sal meg lehet
határozni azt az SNP készletet, amely jelzi, hogy a gyógyszer kiben lehet hatásos. A későbbi
fázisokban ennek az SNP készletnek a segítségével ki lehet választani azokat az embereket,
akiket érdemes bevonni vizsgálatokban, amivel nagyfokú megtakarítás érhető el, és a
gyógyszer hatásosságának sikerét is növeli.
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93 B ábra
A fázis III-V-ben, amikor már tömegesen kezdik használni a gyógyszert, a ritka és súlyos
mellékhatást mutató emberek teljes genom SNP szűrésével ki lehet választani a
mellékhatással asszociáló SNP készletet. A hatásossággal és a mellékhatással asszociáló SNPk genotipizálásával későbbiekben ki lehet azokat választani, akikre hatásos a gyógyszer és
nem alakul ki bennük súlyos mellékhatást. Ezt az információt mellékelni lehet a gyógyszertájékoztatóhoz.

13.2.
Gyógyszermellékhatások genomikai háttere
A farmakogenomikai kutatás egy fő kérdése, hogy milyen mechanizmussal okozzák a
genetikai variációk a terápiára adott válaszok ilyen mértékű különbözőségét? A genetikai
variációk három fő mechanizmussal befolyásolhatják a gyógyszerek hatását:
(1) Farmakokinetikus. Genetikai variációk, melyek befolyásolják a gyógyszer
metabolizmusát. Ide tartoznak a farmakonok felszívódásáért, lebontásáért, átalakításáért,
transzportjáért, kiválasztásáért felelős enzimek, vagy egyéb fehérjék genetikai variációi.
(2) Idiosyncrasiás. Variációk, melyek olyan génekben vannak, melyek fehérjetermékeire
hat a gyógyszer, bár ezek a fehérjék nem a terápiás útvonalon vannak. Feltételezések szerint
ilyen mechanizmus okozza az olyan mellékhatásokat, mint például a glucocorticoidok
esetében tapasztalt glaucoma, cataracta, vagy a csontritkulás mértéke. Eddig itt van a
legkevesebb farmakogenetikai eredmény.
(3) Farmakodinamikus. Genetikai variációk, melyek a gyógyszerek célmolekulájában,
vagy a hozzátartozó anyagcsereúton vannak.

13.3.
Farmakogenomikai kutatások nehézségei
Felmerülhet az a kérdés, hogy a farmakogenomika fent leírt jelentősége, a gyógyszergyárak
nyilvánvaló érdekeltsége és az eddig befektetett hatalmas pénzösszegek ellenére miért van
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ilyen kevés értékelhető eredmény? Ennek az egyik magyarázata, hogy csak az elmúlt néhány
évben keletkeztek azok az ismeretek (nagy áteresztőképességű genomikai módszerek, nagy,
és jól definiált biobankok, elméleti, bioinformatikai és technikai háttér stb.), melyek
nélkülözhetetlenek az ilyen típusú vizsgálatok elvégzéséhez, és értékeléséhez. Viszont, a
gyógyszerfejlesztés ideje kb. 10-15 év. Nehezítő tényezők például, a nem-genetikai tényezők
zavaró hatásából is adódnak. Hiszen lehet, hogy két egyforma mellékhatást mutató beteg
közül az egyik valamilyen nem-genetikai, a másik pedig genetikai okok miatt reagál nem
megfelelően (fenokópia jelensége). Ez például statisztikai szempontból rendkívül
megnehezíti az értékelést.
További zavaró tényező lehet a gén-gén kölcsönhatás, amikor egyszerre előforduló genetikai
variációk befolyásolják egymás hatását. Ezek előfordulhatnak ugyanabban, vagy különböző
génekben is. Például, asztmakezelésben, ha egy beteg a β-adrenerg receptorában olyan
polimorfizmust hordoz, amelyik gyengébb β-agonista választ okoz, de ugyanakkor egy másik
génjében (pl. a corticotropin releasing hormon receptor 1 (CRHR1)) egy terápiásan hasznos
polimorfizmus található, akkor szemben a csak az egyik polimorfizmust hordozóval,
intermedier választ fog adni nyújtott hatású β-agonista és inhalációs kortikoszteroidos
kombinált kezelésre (ld. később, illetve 14. fejezet). Így, egy polimorfizmus hatását elfedheti,
vagy felerősítheti egy, vagy több másik polimorfizmus. Ezek a kölcsönhatások mind
egyénenként, mind populációnként különbözhetnek Például a β2-adrenerg receptor egyik
későbbiekben részletesen ismertetett polimorfizmusa (16 Arg/Arg) egy korábbi vizsgálatban
befolyásolta a terápiás választ puerto ricoiakban, de nem mexikóiakban.
A farmakogenomika még csak mostanában kezd beszivárogni a rutin vizsgálatokba. Itt is
igaz, az, hogy a genomikai módszerek fejlődésével és az óriási, jó minőségű biobankok
fejlesztésével csak az elmúlt években jött el annak a lehetősége, hogy a mindennapokban is
használható farmakogenomikai eredményeket kapjunk. Az FDA honlapján megtalálhatók
azoknak a gyógyszereknek a listája, amelyeknél olyan genetikai tesztek állnak rendelkezésre,
amelyek validáltak, és amelyeknél a genetikai információk szerepelhetnek a gyógyszerkísérőben (3).
2012. áprilisában az oldalon található táblázatban 115 tétel volt látható. A legtöbb itt
található tétel az onkológiai (32 darab) és pszichiátriai (30 darab) betegségeket érinti. A
könyvben tárgyalt betegségek közül a kardivaszkuláris betegségekre használt gyógyszerekre
vonatkozik a legtöbb bejegyzés, szám szerint 9 db. A gének közül magasan a legtöbbször a
CYP géncsalád fordul elő, az esetek több mint a felében, összesen 60-szor valamilyen CYP
gén variációi szerepelnek. Ez azt mutatja, hogy a farmakokinetikus mechanizmusok, azaz a
gyógyszerek metabolizmusára vonatkozó kutatásokból származik a legtöbb hasznosítható
eredmény. A konkrét gének közül kiemelkedik a CYP2D6, amely 39-szer, illetve a
CYP2C19, amely 16-szor fordul elő. Ez azt jelenti, hogy ezek a gének nagyon sok gyógyszer
metabolizmusában vesznek részt, és klinikailag is jelentős, gyakori polimorfizmusokkal
rendelkeznek (ld. később).
Az alábbiakban, az FDA-s táblázatban található konkrét példák közül csak néhányat
ismertetünk, illetve mutatunk be erre irányuló, de a táblázatban még nem szereplő
kutatásokat. Ez utóbbiban leginkább a könyvben tárgyalt multifaktoriális betegségekkel
foglalkozunk. Ezek közül is kiemeljük az atherosclerosist és az asztmát, amelyekben
részletesebben is leírunk és megbeszélünk néhány farmakogenetikai kutatást.
Meg kell még jegyezni, hogy bár a genomikai módszerek fejlődésével az eredmények közül
egyre több származik ezeknek a módszereknek a segítségével, az eredmények túlnyomó
többsége mégis inkább genetikai jellegű, azaz egy-egy génvariációnak a befolyását írják le
valamilyen gyógyszerre. Ennek ellenére ezeket az eredményeket sokszor
farmakogenomikainak írják le, azaz a farmakogenetika és a farmakogenomika kifejezéseket
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egymás szinonimájaként használják. Ennek megfelelően, bár fenntartva a két fogalom között
az 1. fejezetben tárgyalt különbségét, mi is szinonimaként használjuk őket.

13.4.
Farmakokinetikát befolyásoló gének, génvariációk
Becslések szerint a piacon levő gyógyszerek 20%-ának hatását befolyásolja a gyógyszert
lebontó enzim polimorfizmusa. Ha az enzim génjében olyan polimorfizmus van, amely
fokozza az enzim aktivitását (gyors metabolizmus), akkor a gyógyszer túl gyorsan kiürül, és
nem éri el a hatásos szintet. Ellenkező hatású variációk esetén (lassú metabolizmus)
gyógyszer felhalmozódhat, a megfelelő hatáshoz kisebb dózis is elég lehet, de fokozódhatnak
a mellékhatások is.
Nézzünk néhány példát a gyógyszerek lebontását végző enzimek hibájára, és az ebből adódó
problémákra.
A succinylcholin (suxamethonium chloride, suxamethonium) izomrelaxáns, a
kolinészterázok bontják le. Használják például altatáskor kiegészítő izomrelaxánsként.
Minden 2500. emberben a butirilkolinészteráz (vagy pszeudokolinészteráz, génje a BCHE)
mindkét génje mutált, és ezért a homozigóták nagyon lassan tudják lebontani a
succinylcholint, ami miatt a betegeknél súlyos mellékhatások jelentkeznek: hosszú
izombénulás, apnoe (átmeneti légzésmegállás).
A mercaptopurine-t pl. leukémiás, rákos gyermekek kezelésére használják.
Lebontóenzimje a tiopurin metiltranszferáz (génje a TPMT), melyben 3 SNP-t találtak.
Bármelyik is van, az enzim lassabban működik, így a lebontás is lassabb. Mellékhatásként
életveszélyes csontvelőkárosodást lehet megfigyelni.
A multidrog rezisztencia-1 (MDR-1) fehérje génje az ABC-transzporter családba tartozik,
neve ABCB1. A vesetubulusokban és a hepatocyták canalicularis membránjában levők a
drogok szervezetből való kiürítését végzik. Az ABCB1 gén C3435T polimorfizmusában a T
allél a gén csökkent expresszióját okozza. Ezért a TT genotípusúakban pl. metotrexát
kezelésnél akut limfoblasztos leukémiában (ALL) emelkedik a mellékhatások gyakorisága
(4,5).
Ugyanebbe a géncsaládba tartozik az ABCC1, másnéven MRP1 (multidrug resistanceassociated protein 1) ami az antraciklinek egyik legfontosabb kifelé irányuló transzportere
a szívben. Az antraciklinek a rák kemoterápia egyik leghatékonyabb szerei (pl. doxorubicin).
Egyik legfontosabb mellékhatása a kardiotoxicitás, melynek hatása sokszor évtizedekkel a
kezelés után jelentkezik. Az ABCC1 polimorfizmusai befolyásolják működését és az
antraciklinek korai és késői mellékhatásait (6).
Az egyik legfontosabb gyógyszermetabolizáló enzimrendszer a cytochrom P-450 (CYP)
család, mely a májban termelődik, összesen 57 gén tartozik ide, és fő hatása az idegen
anyagok oxidálása. A géncsalád néhány tagja igen polimorf és becslések szerint a génekben
található variációk a súlyos gyógyszermellékhatások 80%-áért felelősek.
Néhány ismertebb, polimorf CYP gén:
• CYP3A4, CYP3A5: a gyógyszerek 50%-nak a metabolizmusáért felelősek.
• CYP2D6: a gyógyszerek negyedének metabolizmusáért felelős.
• CYP2C9: 5%-ért felelős.
• CYP2C19: sok fontos gyógyszer metabolizmusáért felelős (pl. Clopidogrel, ld.
később).
Lássunk néhány jól ismert példát, ahol a CYP-ek polimorfizmusai komoly mellékhatásokat
okozhatnak:
Warfarin: az egyik legszélesebb körben használt véralvadásgátló, tromboembólia
megelőzésére. A terápia elkezdése a legnagyobb arányú mellékhatással, és sürgősségi
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ellátással társul. Az USA-ban évente több mint 2 millióan kezdenek warfarin terápiába,
közülük 20 % az első 6 hónapon belül kórházi ellátást igényel. A farmakogenomikai teszt
bevezetésével ez 30%-kal csökkenthető. A CYP2C9 vad allél (CYP2C9C*1) homozigóták jól
bontják a warfarint. A génnek van két gyakori allél variánsa. A CYP2C9*2 és CYP2C9*3,
amelyek a gén 3-as, illetve 7 exonjában egy pontmutációt hordoznak, lassabban bontanak.
Leglassabban a CYP2C9*3 homozigóták, akik 90%-kal lassabban metabolizálnak. A
CYP2C9*2 homozigóták metabolizációs rátája kb. 60%-os a vad homozigótáknak. Az
európai eredetű populációban a 2-es allél hordozásának gyakorisága 8%, a 3-as allélé 6%. A
lassú lebontóknál súlyos, életveszélyes vérzés alakulhat ki (7).
A kodein: fájdalom és köhögéscsillapító. A CYP2D6 alakítja át hatékony morfinná. Az
emberek 10%-ában van egy polimorfizmus, ami miatt nem alakul át, így hatástalan. Egy
esettanulmányban beszámoltak egy újszülött haláláról, akinek az anyja kodeint szedett
szoptatás alatt. Kiderült, hogy mind az anya, mind a gyermek a CYP2D6 olyan variánsával
rendelkezett, ami a kodein ultra-gyors metabolizmusához, így gyors morfium képződéshez
vezetett. Így az újszülöttben toxikus mértékben szaporodott fel a morfium (8).
A CYP gének polimorfizmusainak fontos befolyásoló szerepük van több, rákellenes, illetve
pszichére ható gyógyszerek metabolizmusára. A CYP-eknek fontos szerepük van az
atherosclerosis-sal kapcsolatos gyógyszerek metabolizmusára is, amelyeket külön, ott
tárgyalunk.
A CYP polimorfizmusok jelentőségét a farmakoterápiában mutatja, hogy több cég is gyárt
már CYP SNP elemző chippet, és néhány nyugati kórházban már elkezdték őket használni.

13.5.
Farmakodinamikát befolyásoló gének, génvariációk
A warfarinhoz kapcsolódik farmakodinamikát befolyásoló polimorfizmus is (7). A warfarin
célpontja a VKOR (vitamin K 2,3-epoxide reductase), amelyet gátol. A VKORC1 (–
1639G>A) polimorfizmusra heterozigóták 25%-kal, az AA homozigóták 50%-kal kevesebb
warfarint igényelnek. Metaanalízis alapján az egyének közötti dózis különbségek 12%-áért a
CYP2C9, 25%-áért a VKOR gén polimorfizmusai a felelősek. Az FDA a két gén variációinak
célzott tesztelését warfarin farmakogenetikai tesztként engedélyezte. A warfarin dózisát más
gének polimorfizmusai is befolyásolják (pl. CYP4F2 és GGCX), de itt az eredmények
egyelőre limitáltak. Jelenleg nagy prospektív farmakogenomikai klinikai vizsgálatok vannak
folyamatban a warfarin személyre szabott optimális dózisának beállításához. Mindenesetre az
már most is látszik, hogy a warfarin dózisát több gén is befolyásolja, így ha a teljes (vagy
közel teljes) farmakogenomikai hátteret azonosítják, akkor már döntéstámogató rendszer és
szoftver segítsége kellhet az optimális dózis beállításához.
13.6.

Farmakogenomikai vizsgálatok eredményei gyakori betegségekben

13.6.1. Az atherosclerosis farmakogenetikája
13.6.1.1. Statinok
A statinok a fibrátok mellett a legnépszerűbb anti-atherosclerotikus szerek. Fő hatásuk, hogy a
koleszterinszintézis kulcsenzimjét (HMG-CoA reduktázt) gátolják. Az elmúlt évek
vizsgálatai alapján, azonban számos más pozitív hatásuk is van, és más betegségekben is
kimutatták, hogy javíthatják a betegség tüneteit, késleltethetik kialakulásukat (pl. Alzheimerkór, időskori kognitív betegségek, stb.). A világon az egyik leggyakrabban felírt
gyógyszercsalád, ráadásul ha valaki elkezdi, akkor élethosszig folytatni kell szedését, így bár
ritkán okoz mellékhatást, a nagy érintett populáció miatt ennek mégis komoly jelentősége
van. 2003-ra a Pfizer által forgalmazott Lipitor (atorvastatin), minden idők legjobb eladási
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statisztikáját mutatta (9). Mellékhatásaik ritkák, de súlyosak és kiszámíthatatlanok lehetnek.
Legfontosabb mellékhatása a miopátia, a rhabdomyolisis. A túl magas statinszint
izomkárosodást okoz. Pl.: a Cerivastatint 1998-ban kivonták a forgalomból mert többen
meghaltak rhabdomyolysis (harántcsíkolt izom-pusztulás) következtében. Különböző okok
miatt túl magas volt a statinszintjük. Az egyik esetvizsgálatban igazolták, hogy a CYP2C8
gén funkcióvesztéses mutációja miatt kórosan felhalmozódott a szervezetben a statin.
A statinok és a koleszterin metabolizmusában rengeteg gén vesz részt, melyek variációi
befolyásolhatják a statinokra adott választ (94. ábra), és amelyek közül nagyon sokat
tanulmányoztak farmakogenetikai szempontból (9,10,11). Az eredmények közül néhányat
ismertetünk.
A CYP3A4 a lovastatin, a simvastatin és az atorvastatin metabolizmusában vesz részt, míg a
CYP2C9 a fluvastatint metabolizálja. A CYP3A4 szintje 10-szeres különbségeket mutathat
különböző emberek között, ami genetikai variációkra utal. Az egyik vizsgálatban a -290A/G
promóter polimorfizmus jelentősen befolyásolta az atorvastatin kezelés utáni LDL-C
szinteket, míg az M445T variáns mind a kezelés előtti, mind a kezelés utáni LDL-C szintet
befolyásolta. Egy másik vizsgálatban az I118V variáns felerősítette a simvastatin
lipidcsökkentő hatását. A 6-os intronban található rs35599367, C>T polimorfizmust
hordozóknak 0,2-0,6-szor kevesebb statin dózis volt szükséges az optimális lipidszint
fenntartásához.
A CYP3A5, melyet nem túl régen fedeztek fel, hozzájárul bizonyos statinok
biotranszformációjához. Az 3-as intronban található 6986G/A polimorfizmus jelentősen
befolyásolja a gén expresszióját. A gén a 6986A allél hordozókban expresszálódik mérhető
módon. Az európai eredetű populáció 10%-a mutat jelentős CYP3A5 expressziót, és
ezekben a lovastatin, a simvastatin és az atorvastatin kezelés jóval kevésbé hatásos, mint a
nem-expresszálókban.
A CYP2D6, amely a simvastatint metabolizálja, szintén polimorf. Az egyik vizsgálatban,
azokban a betegekben, akik a CYP2D6 gén 1, vagy 2 mutáns allélját hordozták, csökkent
metabolizmust és nagyobb LDL-C csökkenést tapasztaltak, mint azokban, akik 2 vad allélt
hordoztak.
A multidrog rezisztencia-1 (MDR1, ABCB1)) transzporter nagyban befolyásolja a statinok
transzportját, lokalizációját. Atorvastatin kezelés hatására az ABCB1 C3435T polimorfizmus
C allélja független asszociációt mutatott kisebb mértékű LDL-C csökkenéssel (35% vs. 40%)
és nagyobb mértékű HDL-C növekedéssel (12% vs. 7%) nőkben. Egy másik vizsgálat
azonban nem talált ilyen összefüggést.
A statinok célmolekulájának a HMG-CoA reduktáz génjében (HMGCR) is találtak két SNPt, amelyek hordozóiban csökkent a statinokra való válasz.
AZ LDL receptor (LDLR) szintén komoly farmakogenetikai kandidáns, hiszen közvetlenül
befolyásolja a statin-mediált LDL csökkentés hatását. Ráadásul mutációja familiáris
hiperkoleszterémiát (FH) okoz. Az FH betegek attól függően reagálnak statinra, hogy milyen
mutációt hordoznak. A funkcióvesztéses mutációt hordozók jobban reagálnak, mint a nulla
mutációt hordozók.
Az LDLR anyagcseréjét, expresszióját befolyásoló gének variációi is befolyásolják a
statinokra adott választ. A receptor lebontásában szerepet játszó PCSK9 gén (ld.
atherosclerosis fejezet) funkciónyeréses mutációját hordozókban csökken az LDLR, és
emelkedik a koleszterin szint. Ezek a betegek rosszabbul reagálnak statinokra.
Több vizsgálat adatai alapján az APOE gén E4 variánsának hordozóiban a statin kezelés
kisebb mértékben csökkenti az LDL-C szintet, mint az E3 homozigótákban, az E2
hordozókban viszont jobban. Egy másik vizsgálat szerint viszont az E4 hordozók MI után
nagyobb valószínűséggel haltak meg, mint a nem-hordozók. A különbség azonban eltűnt, ha
lovastatinnal kezelték őket.
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A korábban tárgyalt gének és variánsok közül a CETP TaqI polimorfizmusa alapján a B2/B2
genotípusúakra (akikben a HDL-C szint átlagosan magasabb) hatástalan volt a pravastatin
kezelés.
A stromelysin-1 (új neve matrix metallopeptidase 3; génje MMP3) egy matrix
metalloproteináz. Szerepe a kötőszövetek újjáépítése szövetsérülés, sejtmigráció,
angiogenezis (érképződés) stb. után. Alacsony szintje asszociál atherosclerosissal. Egy
gyakori promóter polimorfizmussal rendelkezik. A kaukázusi populációban található
génekben, a promóter egy bizonyos helyén vagy 6 adenozin (6A), vagy 5A ismétlődés
található. A 6A variációval rendelkezőkben alacsonyabb a stromelysin-1 szint és nagyobb
atherosclerosis rizikó. MI rizikója nőkben 4,9-szeres. A pravastatin leghatásosabbnak a
6A/5A és a 6A/6A genotípusúakban bizonyult MI, vagy CAD ellen. Az 5A/5A
genotípusúakban nem volt különbség a placebo kezeléshez képest: ezekben a
genotípusúakban a pravastatin hatástalannak bizonyult.
A β-fibrinogén (génje: FGB) a véralvadásban játszik fontos szerepet, de egyben akut fázis
fehérje is. Emelkedett szintje az érfal gyulladására utalhat. Promóterében egy -455G/A
polimorfizmus található. Az AA genotípus emelkedett fibrinogén-szinttel, és atherosclerosis
gyorsabb progressziójával asszociál. Pravastatin kezelés hatására azonban eltűnt az
atherosclerosis progressziójában tapasztalt különbség. Ez utóbbi eredmények utalnak arra,
hogy a statinok nemcsak a lipid csökkentés útján hatnak, hanem feltehetőleg befolyásolják a
gyulladáshoz kapcsolódó folyamatokat is.
A statinok farmakogenomikai vizsgálatában már GWAS-t is végeztek. Az „Additional
Reductions in Cholesterol and Homocysteine” (SEARCH) elnevezésű GWAS-ban egy SNP
a SLC01B1 génben (SLCO1B1*5 variáns) statin-indukálta miopátiával asszociált
kardiológiai betegekben, akik simvastatint (Zocor) kaptak. A gén befolyásolja a farmakon
májfelvételét, és a szérum koncentrációját.
A statinokkal kapcsolatos farmakogenetikai, farmakogenomikai eredmények egyelőre erősen
ellentmondásosak, így jelenleg klinikumban rutinszerűen nem ajánlott tesztként való
használatuk.
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94. ábra
Jelölt gének statinok farmakokinetikájában. A statinok szájon át jutnak be a szervezetbe, és az
enterocitákon keresztül aktív és passzív transzporttal kerülnek be a keringésbe. A statinok
metabolizmusának fő szerve a máj, és részben a vese. Az aktív transzportban az SLC és ABC
géncsalád tagjai vesznek részt. A metabolizmus fő résztvevői a CYP és az UGT
szupercsaládokba tartozó gének (11).
13.6.1.2. Clopidogrel
A gyógyszert atherosclerosisban trombus-képződés megelőzésre használják, gátolja a P2Y12-t,
ami egy ADP kemoreceptor. Évente a világon kb. 40 millióan szedik (13). A clopidogrel-t a
szervezetnek át kell alakítani, hogy biológiailag aktív metabolit képződjön. Ezt a CYP2C19
végzi, melynek funkció-vesztéses mutációjával rendelkezőkben gyakoribbak a
kardiovaszkuláris komplikációk. A fehér populáció 3-4% homozigóta, 24%-a heterozigóta a
gén inaktív változatára (10,11).
GWAS-t végeztek Amish populációban, amelyben egy SNP-t azonosítottak a CYP2C19
génben, ami csökkent clopidogrel válasszal asszociált, és a gyógyszerválasz variációk 12%áért volt felelős. A hagyományos faktorok (BMI, életkor, koleszterin szint) a variációk, csak
>10%-áért voltak felelősek. Ezt később más vizsgálatokban is megerősítették, sőt egy 12 éves
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nyomonkövetéses vizsgálatban a CYP2C19 státusz volt az egyetlen független kockázati
tényező, amikor kardiovaszkuláris halált, nem-fatális MI-t, vagy koronária revaszkularizációt
használtak végpontként. Egy másik vizsgálatban a CYP2C19 mellett, még a gyógyszer
felszívódásában szerepet játszó ABCB1 gén két variáns alléljának hordozói mutattak
emelkedett mellékhatás kockázatot.
A CYP2C19-nek van egy ultra-gyors metabolizmussal asszociáló funkció-nyeréses allélvariánsa (CYP2C19*17), melynek hordozói az átlagosnál jobban reagáltak a gyógyszerre.
Jelenleg az FDA azt ajánlja, hogy a clopidogrelre rosszul reagálóknál alternatív terápiát kell
alkalmazni, és 2010 márciusában a gyógyszertájékoztatásba is bekerült a CYP2C19
genotípusokkal kapcsolatos figyelmeztetés.
13.6.1.3. Fibrátok
A fibrátok a PPARα receptor agonistái. Hatásuk többek között a TG szint csökkentése, és a
HDL szint emelése és ezáltal az atherosclerosis, a CAD és az MI kockázatának csökkentése.
A fibrátok farmakogenetikájában jóval kevesebb eredmény született, mint a statinok esetében.
Az egyik vizsgálatban a hepatikus lipáz (HL) polimorfizmusa és a fibrát kezelés egymásra
hatását vizsgálták. A HL a HDL TG tartalmát hidrolizálja. Emelkedett szintje alacsony HDL
szinttel és emelkedett CAD kockázattal asszociál. A -514 C/T promóter polimorfizmus C
allélja emelkedett HL aktivitással, és CAD kockázattal mutat összefüggést. A CC genotípusú
diszlipidémiás betegeknek fibrát kezelés hatására jobban csökkent a HL aktivitásuk, és javult
a koronária sztenózisuk, összehasonlítva a TT és CT genotípusúakkal.
Egy vizsgálatban 18 gyakori SNP-t tanulmányoztak az APOA1/C3/A4/A5 génklaszterben,
hogy befolyásolják-e a fenofibrátra adott választ. Az egyes SNP-k hordozóiban az SNP-ktől
függő emelkedett, vagy csökkent TG, illetve HDL választ kaptak. Legerősebb hatást az
APOA5 génre kapták, melynek az rs3135506 SNP-je, (S19W variáns) a 19W (triptofán)
homozigótákban fenofibrát hatására jobban csökkent a TG szint, és jobban emelkedett a HDL
szint, mint a másik allélt hordozókban.
A GOLDN (Genetics of Lipid Lowering Drugs and Diet Network) study-ban, 1200, három
generációs család gyűjtését és a lipid-csökkentő terápiák farmakogenetikai vizsgálatát
tervezték. Ennek az egyik első eredménye, hogy az APOB gén rs676210 (Pro2739Leu)
polimorfizmusánál a TT genotípusúaknak jobban csökken a TG szintjük, mint a CC
genotípusúaknak fenofibrát kezelés hatására. Az 95. ábrán látható, hogy a PPARα és az
APOB között milyen közvetett kapcsolat van. A GOLDN-ben GWAS-t is terveztek, de ennek
még nem ismert az eredménye (13, 14).
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95. ábra
Fehérje-fehérje kölcsönhatások a STRING adatbázis alapján. A hálózat mutatja, hogy milyen
közvetett kölcsönhatás van az APOB és a PPARA gének termékei között. A PPARα-ra ható
fibrátok hatását befolyásolja az APOB génben található polimorfizmus. A rózsaszín vonal:
kísérleti bizonyíték; kék vonal: adatbázis-alapú bizonyíték; lila vonal: homológia.
Rövidítések:
APO, apolipoprotein; CETP, cholesterylester transfer protein; CREBBP, CREB-binding
protein; HNF, hepatocyte nuclear factor; LCAT, lecithin-cholesterol acyltransferase; LDLR,
low density lipoprotein receptor; MTP, microsomal triglyceride transfer protein; NCOA1,
nuclear receptor coactivator 1; PCSK9, proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; PPAR,
peroxisome proliferator activated receptor; RAR, retinoic acid receptor; RXR, retinoid X
receptor; THRB, thyroid hormone receptor beta (14).

13.7.

Az asztma farmakogenetikája, farmakogenomikája

13.7.1. Az asztma farmakoterápiája
Az asztma terápiájában jelenleg főleg négyféle gyógyszert használnak: β2 adrenerg
agonisták
(β-agonisták),
melyek
relaxálják
a
bronchusok
simaizomzatát,
glükokortikoszteroidok, melyek gyulladáscsökkentő hatásúak, a teophyllin és származékainak
fő hatása a gyulladás gátlása és a bronchusok simaizomzatának ellazítása, és a leukotrién
módosítók, melyek gyulladáscsökkentők és bronchodilatátorok. Bronchustágítóként
használnak még antikolinerg szereket is, bár ezek kevésbé elterjedtek, mint a β-agonisták. Az
antihisztaminoknak jó hatásuk lehet az egyidejűleg asztmában is szenvedő rhinitises betegek
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alsó légúti tüneteire is. A cromolyn és nedocromil gátolják a gyulladás mediátorainak
felszabadulását.
Ezen gyógyszerek hatékonysága korlátozott, részben az egyes emberek közötti nagyfokú
genetikai különbségek miatt. Itt kell azonban megjegyezni, hogy természetesen a genetikai
faktorok mellett más tényezők is befolyásolják a gyógyszerekre adott választ. Így például
más, egy időben szedett gyógyszerek, táplálkozás, környezeti tényezők (asztmásoknál például
fontos zavaró tényező lehet a beteg dohányzása, a levegő szennyezettsége, vagy
allergéntartalma), a betegség típusa (pl. allergiás, vagy nem-allergiás asztma), súlyossága,
más betegségek, vagy olyan faktorok, mint a beteg életkora, neme, tápláltsága (az obezitás,
vagy az alultápláltság például zavaró tényező lehet), vagy a máj- és a vesefunkciók. Mindezek
mellett, a kezelésre adott válaszban az örökölt, genetikai tényezők szerepe a
legmeghatározóbb. Így például, egy tanulmány szerint a glükokortikoidokra, a β-agonistákra
és a leukotrién gátlókra adott válaszokat 60-80%-ban határozták meg az örökölt tényezők.

13.7.2. β-agonisták
A β-agonisták egy G fehérjéhez kapcsolt receptoron (β2-adrenoceptor (β2-AR; ADRB2))
keresztül hatnak, melynek génje a citokin géncsoport mellett helyezkedik el az 5-ös
kromoszóma hosszú karján q32-es pozícióban. A receptoron fiziológiásan az endogén
katekolaminok hatnak, ellazítva a bronchusok simaizmát, szabályozva a légutak kaliberét.
Mivel a β-agonisták hatásmechanizmusa régóta ismert, farmakogenomikai szempontból az
ADRB2 az egyik legjobban és legalaposabban tanulmányozott gén. Az intron-nélküli génben
és a gén 5’ részénél, a fehérjét kódoló rész előtt található szabályozó régióban eddig összesen
13 polimorfizmust találtak, melyek egyforma gyakorisággal fordultak elő asztmásokban, és
egészségesekben, így feltehetőleg az asztmára való hajlamban egyik sem játszik számottevő
szerepet (15, 16). A vizsgálatok alapján funkcionálisan, és farmakológiai szempontból két
nagy gyakoriságú, kapcsoltan öröklődő polimorfizmusnak van nagy jelentősége. Ezek a
fehérje 16-os pozíciójában Arg/Gly és a 27-os pozíciójában Gln/Glu aminosavcserékhez
vezető génvariánsok. Kaukázusi, vagyis európai eredetű populációban az allélgyakoriságuk
>15%. A kapcsoltan öröklődés azt jelenti, hogy ha a 16-os pozícióban Arg található, akkor
nagy valószínűséggel a 27-es pozícióban Glu, és ha a 16-os pozícióban Gly, akkor a 27-es
pozícióban Gln aminosav van. In vitro vizsgálatok alapján a Gly-16 receptornál agonista
hatására erőteljesebb számbeli csökkenés tapasztalható, mint az Arg-16 receptorvariánsnál. A
27-es variánsok befolyásolják, de nem szüntetik meg a 16-os variánsok hatását. Bár a
variánsok nem befolyásolják az asztmára való hajlamot, egyes vizsgálatok alapján
betegségmódosító hatásuk lehet. Így egyes vizsgálatokban a Gly16 génváltozat az
asztmásokon belül gyakrabban fordult elő súlyosabb asztmásokban. Szintén gyakrabban
fordult elő a polimorfizmus az éjszakai tüneteket mutató, valamint szteroid-függő
asztmásokban (17, 18).
A farmakogenomikai vizsgálatok nehézségeit mutatják, hogy a kezdeti tanulmányok
általában negatívak, vagy a kisszámú résztvevő miatt csak korlátozott értelmezhetőségűek
voltak. Az első nagy volumenű, sokközpontú, placebo-kontrollált, két-vakos vizsgálat 16
hétig tartott és 255 enyhe asztmás vett rész benne, akik random módon vagy 2 adag (2
permetnyi) salbutamolt (az amerikai szakirodalomban albuterol) kaptak naponta 4x, vagy csak
szükség szerint kapták a gyógyszert. Az első analízis alapján a délelőtti és a délutáni
csúcsáramlásuk (peak expiratory flow = PEF) átlagértékében a két csoport nem különbözött
egymástól, annak ellenére, hogy átlagosan napi 6 adagnyi belélegzett salbutamol
mennyiségben különböztek egymástól. Ebből arra következtettek, hogy a rendszeres
salbutamol használat nem asszociál erősebben nem kívánatos mellékhatással, mint a csak
szükség szerinti adagolás. Azonban amikor a résztvevők közül 190-et a 16-os és 27-es
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polimorfizmusaik alapján genotípus szerint osztályozták, azt tapasztalták, hogy a 16-os
pozícióban Arg/Arg homozigótáknak, akik rendszeresen kaptak salbutamolt, hosszútávon
csökkent a reggeli PEF értékük. A 4 hetes időszak végén, amikor minden beteg csak szükség
szerint kapott salbutamolt, azoknak az Arg/Arg genotípusú betegeknek, akik a 16 hetes
periódus alatt rendszeresen kaptak salbutamolt a reggeli PEF értékük 30,5+12,1 l/perccel volt
átlagosan alacsonyabb, mint azoknak az Arg/Arg genotípusúaknak, akik a teljes vizsgálat alatt
csak szükség szerint használták a gyógyszert. A különbség az Arg/Arg rendszeres salbutamol
használók és a Gly/Gly rendszeres használók között körülbelül 20 l/perc volt (19, 20).
Ligett javasolt egy magyarázatot, amelyik szintetizálja az in vitro eredményeket a klinikai
vizsgálatok eredményeivel, egy úgynevezett receptor kinetikai dinamikus modellben (20).
Eszerint a Gly/Gly homozigótáknál már az endogén katekolaminok csökkentik a β2-AR
receptorszámot. Így a rendszeres exogén β-agonista receptorszám csökkentő hatása sokkal
nyilvánvalóbb az Arg/Arg homozigótákban, akiknél a kezelés előtti receptorszám
valószínűleg magasabb. E modell alapján β-agonista kezelést korábban nem kapott betegek
közül az salbutamol kezdeti hatása kisebbnek kell, hogy legyen a Gly/Gly homozigótáknál,
hiszen nekik eleve csökkent receptorszámuk van, az Arg/Arg homozigótákkal
összehasonlítva.
Ezt az elméletet igazolta Martinez és mtsai. eredménye, amely szerint egyszeri dózisú
salbutamolnak, mind 191 egészséges, mind 78 asztmás tüneteket mutató β-agonista kezelést
korábban nem kapott gyermek közül az Arg/Arg homozigóta csoport mutatta a
legerőteljesebb bronchodilatatios választ (17). Ha a csoportokat összehasonlították, az Arg
homozigóta gyerekek 5,3-szer nagyobb valószínűséggel adtak pozitív bronchodilatatios
választ, mint a Gly/Gly-16 homozigóták.
Az eredmények ismeretében ezután, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a rendszeres
salbutamol használatnak vannak-e genotípustól függő nem-kívánatos hatásai (21). Ebben a
kísérletben 36 Arg/Arg és 36 Gly/Gly genotípusú 18-55 év közötti felnőtt vett részt. Itt olyan
asztmás betegek vehettek részt a vizsgálatban, akiknek a betegségüket egyedül
bronchodilatátoros kezeléssel, kontroll alatt lehetett tartani. A betegek 6 hetes bevezető, „runin” periódus során napi 4x2 permetnyi placebót adagoltak maguknak. Ezután 16 héten
keresztül salbutamolt (90µg/permet), vagy placebót kellett adagolni maguknak 4x2 permet
mennyiségben, duplavakos módon. A végén 8 hetes kifutási időszak zárta a vizsgálatot,
amikor mindenki csak placebo kapott. Vészhelyzet esetén minden résztvevő a teljes kísérlet
alatt ipratropium bromide-t adhatott magának.
Az eredmények alapján a Gly/Gly-16 genotípusúaknak, akik rendszeresen salbutamolt
kaptak a 16 hetes periódus után szignifikánsan javult a reggeli PEF értékük a placebo
csoporthoz képest (14 l/perc). Az Arg/Arg-16 genotípusúaknak ezzel szemben nem változott a
reggeli PEF értéke rendszeres salbutamol használat során, míg a placebo használat során
szignifikánsan javultak az értékeik. Sőt a 8 hetes placebós kifutási idő alatt, az addig
salbutamolt kapott csoport reggeli PEF értékei is szignifikánsan javultak. A 16 hetes periódus
végén az salbutamolt kapott Gly/Gly genotípusúaknak 24 l/perccel volt jobb átlagosan a
reggeli PEF értékük, mint a hasonló kezelésben részesült Arg/Arg-16 genotípusúaknak (96.
ábra). Az asztmás rohamok gyakoriságában nem volt különbség a csoportok között.
A vizsgálatot végző kutatók az eredményekből azt a következtetést vonták le, hogy az
Arg/Arg homozigótáknál a rendszeres salbutamol használat helyett más kezelést kellene
megfontolni, például ipratropium bromide-t szükség szerinti alapon. Az eredmények arra is
rámutatnak, hogy a kezeltek egy jelentős hányadánál (az USA-ban minden hatodik asztmás
Arg/Arg-16 homozigóta, feltehetőleg Magyarországon is ekörül lehet ennek a genotípusnak a
gyakorisága) a rendszeres salbutamol kezelés nemkívánatos hatásokkal is járhat, ami
genotipizálással és alternatív kezeléssel elkerülhető lehet.
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Az előzőekben tárgyalt rövid hatású β-agonistákat nem rendszeresen, hanem szükség szerint
kell alkalmazni. Amikor a fenti vizsgálatokat elvégezték hosszú hatású β-agonistákkal
(formoterol, salmeterol) a nagyobb, így megbízhatóbbnak tartott vizsgálatokban nem kaptak
összefüggést az ADRB2 gén polimorfizmusai és a terápiára adott válasz között.

96. ábra
Rendszeres salbutamol kezelés hatása a reggeli PEF értékre különböző β2-AR (ADRB2)
genotípusú asztmásokban. A betegek 16 hétig rendszeresen (4x2 adag) salbutamolt, vagy
placebót kaptak. Ezután mindenki 8 héten keresztül csak placebót kapott (kimosási periódus).
A betegeket az ADRB2 gén 16-os pozíciójában található Gly/Arg polimorfizmus alapján
csoportosították.
A. Az Arg/Arg-16 genotípusúaknak nem változott a reggeli PEF értéke rendszeres
salbutamol használat során, míg a placebo használat során szignifikánsan javultak az értékeik.
A 8 hetes placebós kimosási periódus végére, az addig salbutamolt kapott csoport reggeli PEF
értékei szignifikánsan javultak
B. A Gly/Gly-16 genotípusúaknak, akik rendszeresen salbutamolt kaptak a 16 hetes periódus
után szignifikánsan javult a reggeli PEF értékük a placebo csoporthoz képest (21).
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13.7.3. Leukotrién módosítók
A leukotriének többszörösen telített, oxidált zsírsavak, melyeket a szervezet arachidonsavból
állít elő (97. ábra). A szintézis két kulcsenzimje az 5-lipoxigenáz (5-LO, génje az ALOX5) és
a leukotrién C4 szintáz (LTC4S), melyekben talált genetikai variációknak fontos
farmakogenomikai jelentőségük lehet (22). A leukotriének gyulladásos mediátorok, melyek
stimulálják a légutak simaizmának kontrakcióját, ödémát, eosinophil migrációt, légúti
szekréciót és egyéb gyulladásos válaszokat indukálnak. A leukotrién módosítóknak két
csoportját lehet megkülönböztetni. Az egyik csoportba az 5-LO gátlók tartoznak (Zileuton), a
másik csoportba tartozók azt a CysLT1 receptort blokkolják, melyen keresztül a leukotriének
egy része, a ciszteinil leukotriének (LTC4/D4/E4) hatnak (Montelukast, Pranlukast,
Zafirlukast) (97. ábra).

97. ábra
Leukotrién szintézis vázlata és az antileukotriének szerepe.
Rövidítések: 5-LO:5-lipoxigenáz; LTC4S: leukotrién C4 szintáz; LT: leukotrién; Cys:
ciszteinil; a ciszteinil leukotriének: LTC4, LTD4, LTE4.

13.7.4. 5-lipoxigenáz (5-LO)
Az ALOX5 gén promóter régiójában található egy SP-1 transzkripciós faktor kötőhely,
amelyik az emberek többségében 5 darab GGGCGG szekvencia ismétlődést tartalmaz. Ha a
transzkripciós faktor ehhez a szekvenciához kötődik, az növeli a gén átíródását. A szekvencia
polimorf, ami azt jelenti, hogy az ismétlődés száma 3 és 6 között változhat. In vitro
vizsgálatok alapján, ha az ismétlődés száma 5-től különbözik (3,4 vagy 6), akkor a gén
transzkripciója csökken és kevesebb leukotrién szintetizálódik. Populációgenetikai
vizsgálatok alapján az emberek körülbelül 6%-a nem a vad allélnak minősülő 5 ismétlődést
hordozza.
Drazen és mtsai. azt vizsgálták, hogy az ALOX5-nek ez a promóter polimorfizmusa
befolyásolja-e az 5-LO inhibitor ABT-761 hatását (23). Az ABT-761 a Zileutonból
származik, vele megegyező hatású, de soha nem került forgalomba, mert a klinikai kísérletek
során nem volt kevesebb májfunkciót érintő mellékhatása, mint a Zileutonnak.
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A vizsgálatot 221 asztmás betegen randomizált, duplavakos, placebóval kontrollált módon
végezték el. A betegeket a szerint csoportosították, hogy az 5-szörös ismétlődésű GGGCGG
ALOX5 (vad) promótervariánsra homozigóták, heterozigóták, vagy nem-hordozók. A
vizsgálat során a forszírozott kilégzési másodperctérfogat (FEV1) érték változását követték. A
114 betegből, akik nagy dózisú ABT-761 kezelést kaptak, 104 hordozta homo-, vagy
heterozigóta formában a vad allélt. A kezelés során mind a homozigótáknál, mind a
heterozigótáknál jelentős javulást tapasztaltak a FEV1 értékben (84 nap kezelés után
átlagosan 19%-kal javultak az értékek). Ezzel szemben azoknál, akik nem hordozták a vad
allélt nem tapasztaltak semmilyen javulást (10 fő), sőt a kontrollokhoz (placebóval kezeltek)
képest enyhe, bár nem szignifikáns romlást mutattak (23) (98. ábra).
Az eredményekből két következtetést lehet levonni. Egyrészt a betegek között van egy
csoport, akikre az 5-LO inhibitor nem hatott, náluk más kezelést kell alkalmazni. Ezeknek a
betegeknek egy részét genotipizálással a kezelés megkezdése előtt ki lehet szűrni. Itt kell
megjegyezni, hogy a vad allélt hordozók közül is volt olyan, akire nem hatott a kezelés, tehát
kell lenni valamilyen alternatív defektusnak is (pl. másik genetikai variáció), amelyik
befolyásolja az ABT-761 hatását.
A másik következtetés megerősíti azt az állatkísérletekből is ismert tényt, hogy az asztma
különböző pathomechanizmusokkal keletkezhet. Az ALOX5 csökkent transzkripcióját mutató
betegekben például a leukotriének feltehetőleg nem játszanak fontos szerepet a betegség
tüneteiben, hanem alternatív anyagcsereutak befolyásolják az asztma kialakulását.

98. ábra
5-LO genotípus hatása az antileukotrién ABT-761 kezelésre adott válaszra.
A Zileutonhoz hasonló hatású ABT-761-gyel való, 84 napos kezelés hatására az 5-LO gén
promóterében vad allélt hordozókban szignifikánsan javultak a FEV1 értékek. A vad allélt
nem hordozókban (mutáns) a kezelést követően a FEV1 értékek nem változtak szignifikánsan
a kiindulási értékhez, illetve a placebóhoz képest (33).

13.7.5. Leukotrién C4 szintáz (LTC4S)
Az LTC4S gén promóter régiójában a –444-es pozícióban detektáltak egy A/C
polimorfizmust. In vivo mérések alapján a C allél emelkedett eosinophil-mediálta
leukotrién szintézissel és asztma kockázattal asszociál. Farmakogenetikai vizsgálatok
alapján a polimorfizmus befolyásolja a CysLT1 receptor blokkoló zafirlukast hatását. Az
egyik vizsgálat alapján enyhe asztmásokban a zafirlukast hatástalannak bizonyult C/C
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homozigótákban, míg A/C és A/A genotípusúakban hatásos volt. Érdekes módon egy másik
vizsgálatban, ahol krónikus, súlyos asztmásokat vizsgáltak, ezzel ellentétes eredményeket
kaptak. Ebben az esetben a C allél hordozóknál 9%-os növekedést kaptak a FEV1 értékben,
míg az A/A homozigótáknál 12%-os csökkenést (24). Ezeknek az eltérő eredményeknek
magyarázata lehet, hogy az egyik vizsgálatban enyhe, a másikban súlyos asztmásokat
vizsgáltak, s a kétféle asztmáért esetleg más pathomechanizmus és más gének a felelősek,
másrészt a két vizsgálatot más populációban és környezeti hatásnak kitett betegekben
végezték. Ezek, ahogy már korábban utaltunk rá, mind jelentősen befolyásolhatják az ilyen
típusú vizsgálatok eredményét.
Hasonló populációs különbségeket mutatott az LTC4S –444A/C polimorfizmus más
vizsgálatokban. Lengyel populációban a C allél hordozása kapcsolatot mutatott aszpirin
indukálta asztmával (AIA). Ebben a vizsgálatban 47 AIA beteg, 64 aszpirin toleráns
asztmás és 42 egészséges kontroll szerepelt. A –444 C allél 3,9-szeres AIA relatív
kockázatával járt (25, 26). Ezt az eredményt később nem tudták reprodukálni észak-amerikai
és ausztrál populációban.
Egy másik vizsgálatban, asztmás gyermekekben (10-18 éves) azt találták, hogy a –444A/C
heterozigótáknál a montelukast a placebóval összehasonlítva csökkentette a légúti gyulladás
jelzőjeként használt kilélegzett NO mennyiségét, míg A/A homozigótákban nem (27).

13.7.6. Glükokortikoidok
A glükokortikoidok asztmában a leggyakrabban felírt és a leghatásosabb gyulladáscsökkentő
szerek. Hatásuk még nem teljesen tisztázott, de számos támadáspontjukat azonosították, így
például több gyulladásos fehérje transzkripcióját csökkentik, valamint emelik a β2-AR és a
muscarin receptorok expresszióját. A betegek egy része rezisztens a glükokortikoidokkal
szemben, azonban ennek a genetikai hátterét még nem sikerült kideríteni. Mivel ezekben a
betegekben a glükokortikoid receptor (GR) túlexpressziója figyelhető meg, génje
(NR3C1), vagy annak szabályozó régiói jelöltek a farmakogenetikai variációk vizsgálatára.
Az N3C1-ben előfordulnak ritka mutációk, amelyek közül egyesek a szteroid kötő régiót
érintik, és monogénes, családi kortikoszteroid rezisztenciát okoznak. Azonban, ennek kicsi a
populációs jelentősége.
A GR része egy heterokomplexnek, amely egymással kooperálva aktiválja a receptort. Egy
vizsgálatban ennek a komplexnek 8 génjét (HSPCB, HSPCA, STIP1, HSPA8, DNAJB1,
PTGES3, FKBP5, és FKBP4) vizsgálták, és arra kerestek választ, hogy a bennük levő gyakori
SNP-k befolyásolják-e a kortikoszteroid választ. A gének közül a STIP1 polimorfizmusai
mutattak asszociációt a kortikoszteroid kezelésre adott FEV1 válasszal asztmás betegekben
(28).
Tantisira és mtsai. kandidáns anyagcsere útvonal génjeit vizsgálva, több polimorfizmust
detektált a CRHR1 génben (corticotropin releasing hormone receptor 1), melyek pozitívan
asszociáltak 8 hetes inhalációs kortikoszteroid kezelést követő tüdőfunkció javulással
kaukázusi populációkban (29). Haplotípus analízissel találtak egy gyakori, GAT-nak nevezett
haplotípust (populációs frekvenciája 27%), melynek homozigóta hordozóinak FEV1 javulása
több mint kétszerese volt a nem-GAT homozigótákkal két populációban. Érdekes módon egy
harmadik populációban a GAT nem asszociált tüdőfunkció válasszal, azonban ebben a
populációban is találtak egy CRHR1 polimorfizmust (rs1876828), melyre homozigótákban 6
hetes kezelés után 23,72+9,75%-os FEV1 érték javulást tapasztaltak, szemben a nem
hordozókban mért 5,14+1,31%-os javulással. Tekintve, hogy egyik talált variáns sem
változtat meg aminosavat, vagy nem helyezkedik el ismert szabályozó régióban, arra lehet
következtetni, hogy az okozó allélt még nem találták meg, de feltehetőleg a variánsok nem
tökéletes linkage disequilibriumban (kapcsoltságban) lehetnek vele. Mindenesetre a CRHR1
gén egy jó kandidáns gén a glucocorticoid hatás befolyásolására, hiszen szerepet játszik az
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endogén glükokortikoid termelésben és génkiütött állatmodell alapján befolyásolja az
allergén-indukálta légúti gyulladást, valamint a tüdő mechanikai dysfunctioját.
Ugyanez a kutatócsoport egy másik gén funkcionális variánsáról is kimutatta, hogy
befolyásolja az inhalációs kortikoszteroid kezelésre adott választ (30). A T-bet (TBX21) egy
nagyon fontos transzkripciós faktor, mely a Th0 sejtek Th1 irányba történő differenciálódását
irányítja. Kiütése még heterozigóta formában is súlyos, krónikus asztmatikus tüneteket okoz
egéren. Egy nagy klinikai kísérletben, mely 4 évig tartott azt találták, hogy azoknak az
asztmásoknak, akik a T-bet egy ritka variánsát hordozták (Gln33), inhalációs kortikoszteroid
kezelést követően szignifikánsan javult a metakolinra adott válaszuk, összehasonlítva a
gyakoribb His33 variánsra homozigótákkal (99. ábra). A polimorfizmus allélgyakorisága csak
4,5% volt és az 500 vizsgált egyénben nem találtak egyetlen homozigótát sem. Ez a
populációs gyakoriság azt mutatja, hogy bár a polimorfizmus hatása erőteljes lehet, kis
allélfrekvencia esetén csak egy kis populációt érint. Itt kell megjegyeznünk, hogy az általunk
végzett vizsgálat alapján ez a polimorfizmus magyar populációban is előfordul, de még
ritkább (3,0 %), és a vizsgált több mint 500 fős populációban magunk sem találtunk
homozigótát.

99. ábra
T-bet His33Gln polimorfizmus alapján csoportosított asztmás betegek metakolin
inhalációval mért PC20 értékeiben bekövetkező változások 4 éves inhalációs szteroid kezelés
után. Az inhalációs szteroid kezelés javította a hörgők érzékenységét, nagyobb metakolin
dózist viseltek el. A 33Gln T-bet variáns hordozókban ez a hatás szignifikánsan nagyobb volt
(30).
A kortikoszteroidokat gyakran használják együtt β-agonistákkal. A β2-AR jelátviteli útjában
fontos szereplő az adenilil cikláz 9 (AC9). Az AC9 egyik polimorfizmusa, a Met772Ile in
vitro befolyásolta az AC9 katalitikus aktivitását, azaz sejtkultúrában a Met772 variánsnak
csökkent katalitikus aktivitását találták. Azonban ha a sejteket glükokortikoid jelenlétében
tenyésztették, az salbutamol által kiváltott AC9 válasz szignifikánsan nagyobb volt Met772
esetében, mint Ile772 esetében. 436 asztmás betegen azt vizsgálták, hogy a polimorfizmus
befolyásolja-e az salbutamolra adott választ inhalációs corticoid kezelés függvényében (31).
Az eredmények alapján a Met772 hordozóknál szignifikánsan magasabb FEV1 javulást
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tapasztaltak, ha salbutamol mellett a betegek budesonide-t is kaptak, összehasonlítva a többi
csoportba tartozókkal (placebo kezeltek, illetve akik nem hordozták a Met772-t).
Ez utóbbi eredmény arra példa, hogy bizonyos genetikai variációk befolyásolhatják a
gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatást is, illetve egy anyagcsereúthoz többféle gyógyszerhatást
befolyásoló génpolimorfizmus is tartozhat.
Egy 2011. szeptemberében publikált GWAS-ban, egy család-alapú vizsgálatban, >530 ezer
SNP-t genotipizálva azt tanulmányozták, hogy
melyik SNP asszociál inhalációs
glükokortikoid kezelésnél eltérő tüdőfunkció válasszal (32). Két, egymással LD-ben levő
SNP-vel (rs37972, rs37973) kapták a legerősebb összefüggést. Az SNP-k a glucocorticoidinduced transcript 1 (GLCCI1) génben találhatók, és csökkent génexpresszióval asszociáltak.
Az rs37973 expresszió csökkentő hatását in vitro rendszerben, luciferáz riporter assay-vel is
megerősítették (100. ábra). A ritka allél homozigótákban a FEV1 csak harmadával javult a
vad allél homozigótákhoz képest (3,2±1,6% vs. 9,4±1,1%), és a rossz válasz kockázata is
szignifikánsan magasabb volt (OR = 2,36; 95%-os konfidencia intervallum 1.27-4.41). Az
eredményeket 4 független populációban megerősítették (101. ábra). A GLCCI1 erősen
expresszálódik tüdőben és limfoid szövetekben, pl. T, B és NK sejtekben. B sejtekben a
glükokortikoidok indukálják a GLCCI1 gén expresszióját, de ezt az rs37973 SNP erősen
mérsékli. Az eredmények alapján az rs37973 a funkcionális SNP, az rs37972 teljes LD-ben (r2
= 1) van vele. A funkcionális SNP-t hordozókban a GLCCI1 szintje eleve alacsonyabb, és a
különbség tovább nő glükokortikoid kezelés hatására. A szerzők elmélete szerint GLCCI1 a
glükokortikoidok indukálta apoptózis (programozott sejthalál) egy korai markere. Az
apoptózis a glükokortikoidok egyik kulcsmechanizmusa, mellyel az asztmában a limfoid és
eozinofil gyulladást csökkentik. Az rs37973 SNP ezt az apoptózist csökkenti, ami gyengébb
klinikai válaszhoz vezet az SNP-t hordozókban.
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100. ábra
A.
A GLCCI1 génben a két SNP lokalizációja, amelyek csökkent válasszal asszociáltak
inhalációs glükokortikoid kezelésnél. Alatta azok a konstrukciók láthatók, amelyeket
létrehoztak a luciferáz riporter assay-hez. Mindegyik konstrukcióból kétfélét csináltak. Az
egyikben a gyakoribb (major), a másikban a ritkább (minor) allélok voltak.
B. A luciferáz riporter assay eredménye.
A „Mock” konstrukcióba semleges szekvenciát tettek a minimális promóter elé, és a többi
expressziót ehhez hasonlították. Az eredményekből látszik egyrészt, hogy a GLCCI1 génből
beültetett szekvencia erősítő (enhancer) aktivitással rendelkezik, hiszen mindenhol magasabb
expressziót kaptak a „mock”-hoz képest. Másrészt, az rs37973 a funkcionális SNP, hiszen itt
volt a legnagyobb különbség a két allél között. Valószínűleg ehhez a szakaszhoz egy vagy
több transzkripciós faktor kötődik (32).
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101. ábra
Tüdőfunkció változások 4-8 hetes inhalációs glükokortikoid kezelést követően a GLCCI1
rs37972 genotípusok függvényében. Az egyes oszlopok a 4 különböző klinikai kísérletből
(P1-P4), és populációból származnak. A TT, ritka allél homozigótákban szignifikánsan
kevésbé javultak a FEV1 értékek az összes populációban (32).

13.8.
Példák farmakogenomikai eredményekből gyakori betegségekben
A könyvben tárgyalt betegségek kapcsán néhány érdekesebb farmakogenomikai példát
mutatunk be, hangsúlyozva, hogy az eredmények kutatási fázisban vannak, így a klinikumba
egyelőre biztos nem kerülnek be közvetlenül.
13.8.1. T2DM
A β-sejtek elégtelen inzulintermelését és -szekrécióját az úgynevezett szekretagóg
gyógyszerek fokozzák. Két fő csoportjukat lehet megkülönböztetni, a szulfanilureákat és az
inkretin hatású vegyületeket. A T2DM kezelésében használt másik fontos gyógyszercsalád az
inzulin érzékenységet fokozza.
A szulfanilureák targetjei az ATP-érzékeny káliumcsatornák (ld. 6. és 7. fejezet). A csatornát
alkotó fehérjék génjei közül a KCNJ11 Glu23Lys (E23K; rs5219) polimorfizmusa rosszabb
szulfanilurea válasz kockázatával asszociált, míg az ABCC8 Ser1369Ala polimorfizmus
befolyásolta a gliclazide hatását kínai populációban. Ez utóbbiban az Ala/Ala genotípus
alacsonyabb éhgyomri vércukorszinttel asszociált 8 hetes kezelés után. A T2DM-mel
legerősebben asszociáló TCF7L2 variációi szintén befolyásolták a terápia hatékonyságát.
Az inzulin érzékenységet fokozók közül a rosiglitazone jobban hatott a PPARG gén
Pro12Ala SNP alanin hordozóiban. Az utóbbi szer hatását az adiponektin APM1 gén
polimorfizmusa is befolyásolta (34).
A szulfanilureák metabolizmusában kulcsfontosságú a CYP2C9. A lassú metabolizmussal,
így hosszabb clearence-szel asszociáló CYP2C9*3 (Ile359Leu) hordozók az egyik vizsgálat
alapján szignifikánsan kevesebb tolbutamide-t igényeltek, mint a vad típusú homozigóták. A
CYP2C9*2/*2, *2/*3, vagy *3/*3 genotípusúak kisebb valószínűséggel nem reagálnak
monoterápiára, illetve 3,4-szeres valószínűséggel érték el a kívánt terápiás hatást, mint a vad
homozigóták. Viszont egy másik vizsgálat alapján a variáns allélt hordozóknál 5,2-szeres
valószínűséggel fordult elő súlyos hipoglikémiás mellékhatás. Ez utóbbi eredmény általában
jellemző a gyógyszer hatásosságát befolyásoló genetikai variációkra. A gyógyszer
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hatásosságát növelő genetikai variánsok, általában erősebb, és több mellékhatással is
asszociálnak.
13.8.2. Magas vérnyomás
Számos hatékony vérnyomáscsökkentő áll rendelkezésre, mégis, egy becslés szerint, a
betegek kevesebb, mint 35%-ánál van megfelelő szisztolés és diasztolés kontroll. Az
optimális gyógyszerbeállítás napjainkban próba-szerencse alapon megy, ami nem működik
megfelelő hatékonysággal. Ebben jelenthetne nagy segítséget, ha farmakogenomikai
ismereteinket bővíteni tudnánk ebben a témakörben is.
Kezdetben az ACE I/D polimorfizmusa állt a vizsgálatok középpontjában, hiszen a gén
terméke az ACE gátlók célpontja, és a polimorfizmus befolyásolja az ACE szintet (9. fejezet).
Ennek ellenére nem találtak konzekvens farmakogenetikai összefüggést (35). A másik sokat
tanulmányozott génpolimorfizmus az ADD1 (α-adducin) G460W SNP-je. Itt az eredmények
sokkal meggyőzőbbek voltak. Az egyik vizsgálat azt mutatta, hogy a diuretikumok
hatástalanok voltak az MI kockázat szempontjából az ADD1 Gly460 homozigótákban,
viszont a Trp460 hordozókban (kb. a populáció 30%-a) a diuretikumok felére csökkentették
az MI kockázatát. Ez az eredmény nagy visszhangot váltott ki, azonban egy későbbi vizsgálat
nem erősítette meg. Egy újabb vizsgáltban azonban azt találták, hogyha az ADD1 és a
NEDD4L géneket egyszerre vizsgálták, szignifikáns asszociációt találtak a thiazide-ra adott
vérnyomás válasszal. Az NEDD4L befolyásolja a vese epitéliális nátrium csatornáinak
expresszióját, és ezen keresztül a plazma térfogatot és vérnyomást. Egy splice variánsában
(rs4149601(G/A)) az A allél alacsonyabb vérnyomással és nagyobb hydrochlorothiazide
érzékenységgel mutatott összefüggést (36).
A legerősebb és legígéretesebb összefüggést a β-blokkolók és fő célmolekulájukat kódoló
ADRB1 (β1 adrenerg receptor) gén SNP-i között találták. A leggyakrabban tanulmányozott
Arg389Gly polimorfizmus számos (bár nem minden) vizsgálatban asszociált nagyobb
vérnyomás ellenes válasszal β-blokkolókkal történő kezelésnél. Hasonló összefüggést találtak,
amikor független vizsgálatokban szívelégtelenséget használtak végpontként. Jelenleg azonban
ezek az eredmények sincsenek még abban a fázisban, hogy klinikailag hasznosítani lehessen
őket.
Az első GWAS-ban a 12-es kromoszómán találtak asszociációt hydrochlorothiazide kezelésre
adott válasszal. Az asszociáló régió közelében a YEATS4 gén volt, melynek szerepét
korábban nem ismerték, és jelenleg sem ismerjük a lehetséges hatásmechanizmust (37).
Egy másik GWAS-ban az ACE gátlók hatását vizsgálták. Itt először olyan polimorfizmusokat
kerestek, amelyek befolyásolták az ACE szintet. Itt, nem túl meglepő módon többek között
egy olyan SNP-vel (rs4343) találtak összefüggést, amely LD-ben van az I/D
polimorfizmussal. Az ACE génen kívül még a vércsoport antigéneket kódoló ABO régióval
találtak összefüggést. Ezután szignifikáns asszociációt találtak az ACE-gátlókra adott
vérnyomás válasz, és az ACE aktivitást befolyásoló polimorfizmusok között (38).
A renin-angiotenzin rendszer (RAS, ld. 9. fejezetet) génjeit tanulmányozva az AGT rs7079,
egy AT1 haplotípus, és a REN, illetve az ACE2, gének variánsai, és a terápiás válasz között
találtak összefüggéseket. Az ACE2 gén az ACE ellensúlya, azaz az angiotenzin II-t bontja
(35).
13.8.3. Parkinson-kór
Parkinson-kór (PD) kezelésében a legfontosabb farmakon az L-dopa (levodopa). Ezt a
szervezetben először az aromatic amino acid decarboxylase (AADC) alakítja át dopaminná.
Hogy az L-dopa perifériás bomlását lassítsák, AADC gátlókat (benserazide, carbidopa) adnak
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együtt az L-dopával. Az AADC inhibitorok jelenlétében az L-dopa-t a C-Omethyltransferase
(COMT) metabolizálja. Szelektív COMT inhibitorokat fejlesztettek ki, hogy az L-dopa
biológiai hozzáférhetőségét növeljék. Ezek közül az egyik az entacapone.
A COMT aktivitás nagy populációs eltéréseket mutat. Ennek az egyik fő oka egy rs4608 SNP,
mely Val158Met aminosav-cserét okoz. A 258. valin magasabb (COMTH), a metionin
alacsonyabb COMT enzimaktivitással (COMTL) asszociál. A két allél nagyjából egyenlő
gyakoriságban fordul elő a populációban. Az egyik vizsgálatban azt nézték, hogy a kétféle
homozigóta hordozók (Val/Val = COMTHH vs. Met/Met =. COMTLL) különböznek-e az
entacapone-ra adott válaszban (39). PD-sekben azt az időt, amikor hat az L-dopa kezelés, azaz
a beteg tünetei gyengék, ON időnek szokták hívni, azt, amikor éppen nem hat és a PD tüneteit
mutatja a beteg, OFF időnek. Az eredmények alapján az entacapone kiegészítéstől a Val/Val
homozigóták, azaz a COMTHH -sok nyerték a legtöbbet (102. ábra), azaz azoknál a PD
betegeknél volt a leghosszabb az ON idő, akik a gyors L-dopa metabolizmussal asszociáló
COMTHH genotípussal rendelkeztek, és entacapone kiegészítést is kaptak az L-dopa kezelés
mellé.

102. ábra
L-dopa farmakokinetika. Azoknál a PD betegeknél volt a leghosszabb az ON (tünetszegény)
idő, akik COMTHH genotípusúak voltak, és entacapone kiegészítést is kaptak az L-dopa
kezelés mellé (39).
Az L-dopa mellékhatások közül a legjelentősebb az L-dopa (levodopa)-indukálta
diszkinézis (LID). Akár a betegek 45%-nál is kifejlődhet LID a kezelés első 5 évében,
viszont sok betegnél nem alakul ki ez a tünet. A különbségnek részben genetikai okai vannak.
Ezzel kapcsolatban több eredmény is született, de feltehetőleg itt is több tényező (több gén +
környezet) kölcsönhatása határozza meg a mellékhatás kialakulását. Az egyik eredmény a már
korábban tárgyalt ACE génre vonatkozik. Az ACE II (inzerció/inzerció, azaz az alacsonyabb
ACE aktivitású) genotípussal rendelkezőknél 2,5-szeres valószínűséggel alakult ki LID, mint
a D/D genotípusúaknál (40).
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Az obezitással kapcsolatban már említett agyi eredetű neurotrophic faktor (brain derived
neurotrophic factor) a BDNF számos agyi receptor (pl. dopamin és NMDA receptorok)
szabályozásán keresztül befolyásolja az agy neuroplaszticitását. A BDNF funkcionális
Val66Met (rs6265) polimorfizmusa alacsonyabb aktivitás-függő BDNF szekrécióval
asszociál. Egy vizsgálat, amelybe 315 PD beteget vontak be, azt mutatta ki, hogy minden
egyes metionin allél a 66. pozícióban megkétszerezi annak a valószínűségét, hogy L-dopa
kezelés miatt LID alakuljon ki (40).

13.9.
A farmakogenomika jövője
A 94. és 95. ábrákon látható, hogy az egyes gyógyszerek hatását milyen sokrétű, sokszereplős
kölcsönhatások befolyásolják. Ebből nyilvánvaló, hogy megjósolni, hogy a genom
variációinak eredőjeként az egyén hogyan fog reagálni egy gyógyszerre, egyrészt genomikai,
nagy áteresztő képességű módszerek szükségesek, másrészt az eredő megbecsléséhez
hálózatelemzés, illetve rendszerbiológiai eszközök. A megbízható eredmények
összegyűjtésében, illetve a rendszerbiológiai módszerek fejlesztésében még csak az elején
vagyunk, így nem meglepő, hogy a gyógyszerek túlnyomó többségénél nem áll rendelkezésre
megbízható farmakogenomikai teszt, illetve döntéstámogatás. Azonban napjainkban számos
nagy nemzetközi konzorcium alakult, mely ezeknek a vizsgálatát tűzte ki célul, így várhatóan
a jövőben, ebben a témában is nagy előrelépések várhatók.
Kérdés az, hogy meg fog-e valaha valósulni a személyreszabott terápia, amikor akár a
háziorvos is, a beteg genomikai adatai, tünetei, és egy döntéstámogató rendszer segítségével
el tudja dönteni, hogy milyen pl. vérnyomáscsökkentő a legoptimálisabb a beteg számára?
Nyilvánvaló, egy ilyen rendszer kiépítése lenne a cél. Az, hogy ez meg fog-e valósulni,
jelenleg kérdéses (ld. a 2. fejezet, „Multifaktoriális betegségek genomikai hátterének
tisztázását nehezítő jellemzők” rész). A genomikai forradalom kezdetén, a 90-es években még
azt jósolták, hogy néhány éven belül teljesülni fog ez a cél. Jelenleg, 2012-ben azonban csak
nagyon kevéssel léptünk előre. A klinikailag is használható eredmények száma rendkívül
alacsony, és főleg az itt nem tárgyalt rák terápiájában állnak rendelkezésre. Igazából, csak az
erős hatású mutációk használhatóak, a jóval gyakoribb polimorfizmusok befolyása jelenleg
klinikai szempontból értékelhetetlen. Mindenestre abban biztosak lehetünk, hogy a közelmúlt
genomikai és bioinformatikai eredményei, illetve a biobankok növekvő száma felgyorsítják a
farmakogenomikai eredményeket is, és gyarapodni fognak a klinikumban is használható
tesztek, illetve a jelenleginél megbízhatóbb döntéstámogató rendszerek állnak majd
rendelkezésre. Hogy ez mennyire formálja át a jövő orvoslását, azt jelenleg nem lehet
megmondani.
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13.11.

A fejezethez kapcsolódó kérdések

1.
2.
3.
4.

Mivel foglalkozik a farmakogenomika?
Mi a jelentősége a farmakogenomikának?
Hogyan használhatók fel az SNP-k gyógyszerkipróbálásnál?
Milyen típusú folyamatok genetikai variációi befolyásolják a gyógyszerek hatását és
mellékhatásait?
5. Mondjon példát gyógyszermetabolizmust befolyásoló genetikai variációkra!
6. Mit jelent a fenokópia farmakogenetikában?
7. Az FDA által jóváhagyott gyógyszerkísérőkben melyik gén fordul elő legtöbbször?
8. Melyik géncsalád játszik fontos szerepet a gyógyszerek metabolizmusában?
9. A pszeudokolinészteráz hiánya milyen gyógyszernél okozhat komoly mellékhatást?
10. Az ABC-transzportereknek milyen szerepük lehet farmakológiában?
11. Melyik géncsalád polimorfizmusaira van forgalomban farmakogenomikai génchip?
12. Melyik géncsaládba tartozó gén polimorfizmusai befolyásolják a leukémia
kezelésében is alkalmazott metotrexát mellékhatásait?
13. Milyen gyógyszerek kardiotoxikus mellékhatásait befolyásolják az ABCC1 gén
polimorfizmusai?
14. Melyik családba tartozik az az enzim melynek polimorfizmusa súlyosan
befolyásolhatja a Warfarin mellékhatását?
15. Mit csinálnak a statinok?
16. A CYP3A5 gén melyik variánsánál kevésbé hatékonyak bizonyos statinok?
17. Az MMP3 (stromelysin-1) gén melyik részében takálható polimorfizmus befolyásolta
a statin kezelés hatásosságát?
18. Milyen hatással volt a pravastatin a fibrinogén –455AA genotípusúakra?
19. Melyik gén aktivitása szükséges, hogy a Clopidogrel biológiailag aktív legyen?
20. Mire hatnak a fibrátok?
21. Melyik gén variációi befolyásolhatják a β-agonisták hatását asztmában?
22. Melyik gén promóter variációja befolyásolja az antileukotrién ABT-761 és Zileuton
hatását asztmában?
23. Milyen betegségre hajlamosít a leukotrién C4 szintáz –444C allélja, és milyen kezelés
hatását befolyásolja?
24. Mit befolyásolhat a T-bet (TBX21) egyik polimorfizmusa?
25. Milyen gyógyszer hatását befolyásolhatja a glükokortikoid receptor túlexpressziója?
26. Milyen vizsgálattal találtak összefüggést a GLCCI1 és a glükokortikoid kezelésnél
tapasztalt eltérő tüdőfunkció válasz között?
27. Milyen gyógyszercsalád hatását befolyásolhatják a KCNJ11, az ABCC8 és a TCF7L2
gének variációi?
28. Az ADD1 (α-adducin) G460W polimorfizmusa milyen gyógyszercsalád hatását
befolyásolhatja?
29. Milyen betegség kezelésében játszhatnak szerepet az AGT, AT1, a REN és az ACE2
gén polimorfizmusai?
30. Parkinson-kór kezelését melyik gén variációja befolyásolhatja (példa)?
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14. Betegségek rendszerbiológiai megközelítése
14.1.
Mi az a rendszerbiológia?
Az előző fejezetekben többször utaltunk rá, hogy a genomikai módszerek, a számítógépek és
a bioinformatika fejlődésével megnyílt a lehetőség arra, hogy az élőlényeket a valósághoz
jobban közelítően, komplex rendszerekként modellezzük és értelmezzük. A nagy áteresztő
képességű módszerek (mikroarray génexpresszió mérés, GWAS stb.) elterjedésével soha nem
tapasztalt mennyiségű adatokhoz juthatunk, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes mérési
eredmények, adatpontok nem függetlenek egymástól, hanem egymással kapcsolatban,
kölcsönhatásban állnak. Például egy SNP, amely egy gén szabályozó régiójában helyezkedik
el, nemcsak annak a génnek az expresszióját változtathatja meg, hanem azokét is, amelyekkel
az a gén, vagy terméke kölcsönhatásban áll. Továbbá, egy másik SNP befolyásolhatja ennek
az SNP-nek a hatását pozitív és negatív irányban is. Egy élő szervezeten belül ezeket a
kölcsönhatásokat több szinten is tapasztalhatjuk, és mára világossá vált, hogy egy szervezet
működését, vagy például egy mutáció hatását csak akkor tudjuk értelmezni, ha figyelembe
vesszük ezeket a kölcsönhatásokat. A biológián belül azt a tudományágat, amely ezeknek a
hálózatszerűen ábrázolható kölcsönhatásoknak a feltérképezésével, és értelmezésével
foglalkozik, rendszerbiológiának hívjuk.
Az elmúlt években a rendszerbiológia, amelyet angolul „systems biology”-nak neveznek a
fent említett okok miatt is hatalmas fejlődésen ment keresztül. A rendszerbiológiához tartozó
statisztikai módszerekről a 3. fejezetben találhatunk példákat. Az alábbiakban a betegségekre
koncentrálva biológiai hálózatok tulajdonságait mutatjuk be, és rendszerbiológiai
alapfogalmakkal ismerkedünk meg, illetve bemutatunk néhány példát, hogy hogyan
alkalmazhatjuk, hasznosíthatjuk a rendszerbiológiát.
14.2.
Kölcsönhatások ábrázolása
Rendszerbiológiában az egymással kölcsönhatásban álló faktorokat hálózatos formában
ábrázoljuk, amit gráfnak is szoktak hívni. Ezt interakciós hálózatnak, vagy angolul
„interactome network”-nek is szokták nevezni (1,2). A kölcsönhatásban álló faktort
csomópontnak, angolul „node”-nak hívjuk, a kölcsönhatást a faktorok között a
csomópontokat összekötő vonalakkal ábrázoljuk, amit éleknek, angolul „edge”-eknek
nevezünk. Ha sejteken belüli molekuláris interakciókat ábrázolunk, akkor a csomópontok
lehetnek pl. metabolitok, illetve olyan makromolekulák, mint a fehérjék, RNS-ek, DNS
szekvenciák, míg az élek fizikai, biokémiai, vagy funkcionális interakciókat jelenthetnek. A
különböző technikákkal (pl. génexpresszió mérés, vagy a fehérjék kölcsönhatásait vizsgáló
két-hibrid (two-hybrid) rendszer) megállapított interakciókat ábrázolva, különböző
módszerekkel azt vizsgálják, hogy az így kapott hálózat mennyiben és miben tér el egy
véletlenszerű hálózattól, és ezt hogyan lehet vezetni biológiai folyamatokra.
Ezeknek a hálózatoknak az egyik érdekes, és fontos tulajdonságát a magyar származású
Barabási Albert László és csoportja fedezte fel, és publikálta eredményeit a Nature és a
Science újságokban 1999-2000-ben (3-5). Hosszú évtizedeken keresztül a tudósok azon a
véleményen voltak, hogy az összes természetben és mesterséges úton létrejövő hálózat
véletlenszerű. Bármelyik hálózatról volt szó, alkosson akár olyan összetett rendszert, mint a
társadalom, vagy a sejtek kémiai anyagai, esetleg a honlapokat összekötő URL-ek,
mindegyikről azt feltételezték, hogy véletlenszerűen rendeződnek el. A véletlenszerű hálózat
gondolatát, amelyben a csomópontokat véletlenszerűen kötjük egymáshoz, két magyar
matematikus, Erdős Pál és Rényi Alfréd vetette fel a hatvanas években. Barabásiék rámutattak
arra, hogy ha az Erdős-Rényi-féle elvet alkalmaznánk az internetre, akkor a legtöbb embernek
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nagyjából ugyanannyi barátja lenne, nagyon kevésnek lenne csak sokkal több, vagy sokkal
kevesebb. A világhálón ez nem így van: a legtöbb oldalra csak nagyon kevés más oldal mutat,
ezek tehát majdnem láthatatlanok a világhálón, néhány oldalra pedig majdnem mindenki
rámutat. A kapcsolatok eloszlása szemben a random, Poisson-eloszlással, hatványeloszlást
mutat. Ezt a fajta hálózatot elnevezték skálafüggetlen hálózatnak (3). Pontosan ilyen
hálózatot alkot az élő szervezetben kimutatható kölcsönhatások többsége is. A legtöbb
csomópontnak csak kevés kapcsolata van, azonban vannak csomópontok, amelyeknek nagyon
sok. Ez utóbbiakat „hub”-oknak nevezzük, és ezek tartják össze az egész hálózatot.

14.3.
A humán interaktom
Az elmúlt évtizedben rengeteg olyan eredmény született, amelyekkel ember-specifikus
interakciós hálózatokat lehet felrajzolni. Ezek segítenek megismerni, illetve megérteni, hogy
az egymásba fonódó hálózatok milyen szerepet játszanak az emberi betegségekben. A
molekuláris kölcsönhatások között megkülönböztethetünk fehérje interakciós hálózatokat,
ahol az egyes csomópontokban fehérjék helyezkednek el, és az élek fizikai (kötő)
kölcsönhatásokat jelentenek. Ilyen interakciókat számos adatbázisban találhatunk, mint pl.:
Munich Information Center for Protein Sequence (MIPS) protein interaction database,
Biomolecular Interaction Network Database (BIND), Database of Interacting Proteins (DIP),
Molecular Interaction database (MINT), protein Interaction database (IntAct); Biological
General Repository for Interaction Datasets (BioGRID), Human Protein Reference Database
(HPRD).
Az anyagcsere, vagy metabolikus hálózatok, amelyekben az egyes csomópontokban
metabolitok vannak, és akkor kapcsolódnak egymáshoz, ha ugyanabban a biokémiai
reakcióban vesznek részt. Valószínűleg a metabolikus hálózatról eddig szerzett ismeretanyag
a legátfogóbb. Több adatbázisban található erről rengeteg információ, mint pl.: Kyoto
Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) és a Biochemical Genetic and Genomics
knowledgebase (BIGG). Az egyik, tudományos irodalmi adatok alapján összeállított humán
metabolikus hálózatban 2.766 metabolit és 3.311 metabolikus és transzport reakció található,
míg egy másikban 3000 metabolikus reakció és 70 ember-specifikus anyagcsereútvonal (6,7).
A szabályozó (regulator) hálózatok transzkripciós faktorok és gének közötti kapcsolatokat
ábrázol, vagy poszt-transzlációs módosításokat, mint pl., a kinázok és szubsztrátjaik között. Itt
van talán jelenleg a legkevesebb információnk. Az ehhez kapcsolódó adatbázisok: Universal
Protein Binding Microarray Resource for Oligonucleotide Binding Evaluation (UniPROBE);
JASPAR. A DNS-fehérje interakciókat tartalmazza a TRANSFAC és a B-sejt interaktom
(BCI) adatbázis. Az emberi poszt-transzlációs módosításokat tartalmazza a Phospho.ELM,
PhosphoSite, és a foszforilációs hely adatbázis a PHOSIDA.
Az RNS hálózatok RNS-RNS, vagy RNS-DNS interakciókat mutatnak, mint pl. a
mikroRNS-ek és az siRNS-ek génszabályozása. A mikroRNS-ek szerepét az utóbbi években
ismertük meg részletesebben. Erről találhatunk információkat olyan adatbázisokban, mint pl.,
TargetScan, PicTar, microRNA, miRBase, és miRDB, TarBase és miRecords.
Ezekkel párhuzamosan fenotípus hálózatokat is hoznak létre. Ilyen például a koexpressziós
hálózat, azoknak a géneknek a hálózata, amelyek expressziója egymással paralel változik,
vagy a genetikai hálózat, amelyben két gén akkor kapcsolódik egymáshoz, ha a dupla mutáns
fenotípusa különbözik attól, amit a két gén külön-külön mutációja alapján várnánk. A
fenotípus hálózatokban általában az egyes kapcsolatok valamilyen közös anyagcsereútvonalra
utalnak.
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14.4.
Betegséggének a hálózatokban
Az előzőekben definiáltuk a hálózatokon belül a hub fogalmát, amelyek olyan csomópontok,
amelyekhez aránytalanul sok kapcsolat tartozik. Amikor a hub fehérjéket modell
szervezetekben megvizsgálták, azt tapasztalták, hogy általában esszenciális gének kódolják
őket és általában konzerváltabbak, mint a nem-hub fehérjék. A hub fehérjéket kódoló gének
kiütése általában nagyobb fenotípusos változáshoz vezet, és hiányuk számos más fehérje
funkcióját is befolyásolja. Ez ahhoz a hipotézishez vezetett, hogy a hub-oknak asszociálni kell
a betegséggénekkel. Ezt támasztja alá az is, hogy amikor az OMIM adatbázisban szereplő
betegséggéneket megvizsgálták, a kódolt fehérjék több fehérje-fehérje interakcióban vettek
részt, mint a nem-betegséggének által kódolt fehérjék (1,2).
Azonban, azoknak a géneknek az erős hatású, a funkciót jelentősen módosító mutációi,
melyek a korai embrionális fejlődésben létfontosságúak, általában nem tudnak
továbböröklődni, így kiszelektálódnak a populációból. Ezzel szemben, a humán betegségokozó mutációk többségét a hordozók sokáig, sokszor felnőttkorig elnyúlóan tolerálni tudják.
Ez azt jelenti, hogy emberben (illetve fejlett élőlényekben) a betegséggének nem lehetnek
mind esszenciális gének (103. ábra). A vizsgálatok alapján azt lehetett megállapítani, hogy
emberben a hub proteineket kódoló gének az esszenciális gének, míg a betegséggének inkább
a periférián helyezkednek el a hálózatokban (104. ábra). Viszont, ha a gyenge hatású
polimorfizmusokat is figyelembe vesszük, már az előző fejezetekben is számos hub proteinnel
találkozhattunk, amelyek kishatású genetikai variációi több betegséggel is asszociációt
mutattak. Ilyen pl. a TNF, amely asztmával, obezitással, T1DM-mel, T2DM-mel, Alzheimerkórral és atherosclerosissal is asszociált. Hasonló hub fehérje még a β2 adrenerg receptor
(ADRB2). Variációi befolyásolják az asztmát, obezitást és szerepet játszik a vérnyomás
szabályozásában is. A PPARG tipikus hub fehérjét kódol, hiszen mutációja magas
vérnyomást, obezitást, T2DM-et okoz, a betegekben atherosclerosis alakul ki.
Ha egy gén, vagy egy molekula szerepet játszik egy betegségben, valószínűsíthetjük, hogy a
hálózatban a közvetlenül vele interakcióban levő partnereinek szintén lehet valamilyen
szerepe abban a betegségben. Ezt alátámasztja az a vizsgálat, amelyben kimutatták, hogy az
egyik betegségben szereplő gének termékei között 10-szer annyi kölcsönhatás volt, mint amit
a random elvárások alapján tapasztaltak volna. Sőt egy másik vizsgálatban kimutatták, hogy
azok a gének, amelyek hasonló fenotípusú betegséggel asszociálnak, a véletlennél sokkal
gyakrabban állnak interakcióban egymással. Ebből az következik, hogyha azonosítunk néhány
betegség komponenst, akkor hálózat-elemzéssel más, a betegséghez kapcsolható
komponenseket is azonosítani tudunk in silico módszerekkel. Továbbá, és az előzőekből
következően, az egyes betegségeknek az interktomon belül egy jól meghatározott, egymással
élekkel összekötött halmazát lehet megkülönböztetni, amelyet szoktak betegségmodulnak is
hívni (105. ábra).
Összességében azt lehet mondani, hogy a betegséggéneknek több kapcsolatuk van, mint a
nem betegséggéneknek. Emiatt a betegségmodulban, a betegséggének hálózatában a
kapcsolatok eloszlása eltér az összes fehérjénél tapasztalt hatványeloszlástól, és nem mutat
random eloszlást sem. Viszont, a legtöbb betegséggén nem hub, azaz a hálózatban nem
központi szerepet tölt be.
Ezeket a betegségmodulokat számos bioinformatikai és genomikai módszerrel lehet
azonosítani. Például Chen és mtsai. koexpressziós hálózatokat alkottak máj és
zsírszövetekben (8). Obezitásban és T2DM-ben azonosított genetikai variációk segítségével
azonosítottak alhálózatokat, és megerősítették, hogy a makrofágokban feldúsuló metabolikus
alhálózat (macrophage-enriched metabolic subnetwork) és az obezitás között kapcsolat van,
és validáltak több korábbi obezitás gént is (ld. még 8.fejezet).
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103. ábra
Az emberi gének kevesebb, mint 10%-a, 1777 asszociál valamilyen betegséggel. 1565 génünk
van, amelyik in utero, azaz az embrionális fejlődésben esszenciális. A két halmaz csak
részben fed át egymással (1).

104. ábra
Az esszenciális és a betegség-gének közötti különbség sematikus ábrázolása. Az embrionális
fejlődésben esszenciális gének által kódolt fehérjék (piros) a hálózat centrumában
helyezkednek, ezek általában hub-ok. A betegséggének inkább a periférián találhatóak (1).
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105. ábra
Egy interakciós hálózatban azonosítani lehet betegség modulokat (piros csomópontok). Itt
néhány élen nyilat is lehet látni. Ezt irányított gráfnak nevezik, és a nyíl az interakciós hatás
irányára utal. Ahol az élen nincs nyíl, az azt jelenti, hogy ott nincs iránya az interakciónak.
Például egy transzkripciós faktor hatni tud egy gén expressziójára, azaz ez az interakció
iránya, hasonlóan egy enzim aktivitása és a termék keletkezésénél is van irány, míg pl. egy
fehérje-fehérje kölcsönhatásban, egy heterodimer létrehozásában általában nincs ilyen
azonosítható irány (1).

14.5.
Csomópontok és élek
Mint az előzőekben tárgyaltuk, a hálózatok perturbációja betegségekhez vezethet. Itt
alapvetően két perturbációt különböztethetünk meg. Ha pl., egy null-mutáció miatt egy gén
terméke teljesen kiesik, akkor egy csomópontot eltávolítunk a hálózatból. Ha egy fehérje
egy génmutáció miatt úgy sérül, hogy maga a fehérje megmarad, csak bizonyos funkciói
módosulnak, akkor a csomópont megmarad, csak a kapcsolatok, élek módosulnak.
Nyilvánvaló a két perturbáció hatása jelentősen különbözik egymástól. Az első esetben
nemcsak a csomópont esik ki, hanem minden más csomóponttal való interakciója is, így
ennek várhatóan erősebb a hatása mintha csak az élek módosulnak. Ennek a két
perturbációnak a megkülönböztetése új lehetőséget kínál a betegségek patogenezisének
megértéséhez, például a domináns és recesszív öröklődés, vagy a penetrancia
magyarázatához.
A humán mutáció adatbázisban található ~50 ezer mendeli allél körülbelül fele élmódosító
hatású. Olyan géneknél, amelyek különböző betegségekkel is asszociálnak, és amelyeknél a
fehérje domén interakciói is rendelkezésre állnak, azt lehetett kimutatni, hogy a különböző
betegségekhez tartozó élmódosító allélok különböző interakciós doménekben vannak, és ezért
vezetnek különböző betegségekhez, fenotípusokhoz.
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14.6.
Betegséghálózatok
A humán interaktom kapcsán leírtakból következik, hogy a teljes emberi interakciós hálózatot
fel lehet rajzolni egyetlen nagy, bonyolult hálózattal. A betegségek kialakulását ebből a
hálózati megközelítésből úgy lehetne magyarázni, hogy egy betegség akkor jön létre, ha a
hálózatot, valamilyen módszerrel elrontjuk, megzavarjuk a működését, szakszóval,
perturbáljuk (106. ábra). Ilyen perturbáció lehet egy csomópont eltávolítása (pl. fehérje
kiesése null-mutáció miatt), vagy hatásának megváltoztatása, például, ha egy génmutáció
miatt egy recetor ligandkötő régiója módosul (élmódosítás). Viszont, mivel a hálózat minden
tagja valamilyen szintű kapcsolatban áll egymással, a hálózat perturbációjának hatása nem
maradhat lokális, azaz az egyes betegségek nem lehetnek teljesen függetlenek egymástól. Ez a
gyakorlatban is bebizonyosodott. Az egyes betegségmodulok egymással átfedésben vannak,
így egy perturbáció, amely elvezet az egyik betegséghez, befolyásolhatja a másikat is. Ha egy
olyan hálózatot rajzolunk, amelyekben a csomópontokban az egyes betegségek állnak, és
közöttük az élek a betegségekkel asszociált celluláris komponensek közötti kölcsönhatásokat
ábrázolják, betegségtérképeket kapunk melyet angolul a „genome” szó mintájára és a disease
szóból, „diseasome”-nak is hívnak. Ennek segítségével megérthetjük egyrészt azt, hogy
különböző fenotípusok (betegségek) milyen molekuláris kapcsolatban állnak egymással,
másrészt azt, hogy egyes betegségek miért fordulnak elő egyszerre. Az egyes betegségek
közötti kapcsolat új utakat nyithat a betegségek megelőzésében, diagnózisában és
kezelésében. Hozzájárulhat új gyógyszerek felfedezéséhez, különösképpen, amikor olyan
gyógyszerekről van szó, amelyek több betegségben is alkalmazhatók. Illetve, alkalmat ad
annak a vizsgálatára, hogy egy betegségben bevált gyógyszer használható-e egy másik
betegségben is.
Az alábbiakban nézzünk néhány példát arra, hogy milyen elvek alapján lehet ilyen
betegségtérképeket felrajzolni.

106. ábra
Biológiai rendszerek, vagy sejthálózatok perturbációja betegségeket okozhat. Az ábra bal
oldalán egy adott személyben található genotípus megzavarhatja az ábra középső részében
felül látható hálózat normális működését. A hálózat egyik tagja, például egy mutáció miatt
kiesett, egy másiknál megszűnt egy kapcsolat. Ez különböző betegségekhez vezethet. Az
ábrán példát láthatunk a csomópont kiesésre és az élmódosításra is (2).
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14.7.
Közös gén hipotézis
Ha ugyanazon gén két különböző betegséghez is tartozik, az azt jelzi, hogy a két betegségnek
közös genetikai háttere lehet. Az OMIM adatbázis alapján Barabási és munkatársai
felrajzoltak egy betegségtérképet. Két betegséget akkor kötöttek össze egymással, ha egy
vagy több közös génjük volt. A 2007-es publikációban bemutatott, és az 107. ábrán látható
hálózatban az egyes csomópontok egy-egy betegségre utalnak (9). A csomópontok nagyságai
arányosak a betegséggel asszociáló OMIM gének számával, a kapcsolatok, élek vastagsága
arányos a betegségek közös génjeinek számával. Az azonos színnel jelölt betegségek azonos
betegség osztályba tartoznak. A 2005-ös OMIM-ban az 1.284 betegségből 867 kapcsolódott
legalább egy másik betegséghez. Az azonos színnel jelölt, azonos osztályba tartozó
betegségek klasztereket alkotnak, azaz egymás közelében helyezkednek el, ami azt jelzi, hogy
a hasonló patofenotípushoz tartozó betegségeknek nagyobb valószínűséggel vannak közös
génjeik, mint a különböző osztályokba sorolt betegségeknek.

107. ábra
Humán betegséghálózat
Az egyes csomópontok egy-egy betegségre utalnak. A csomópontok nagyságai arányosak a
betegséggel asszociáló OMIM gének számával, a kapcsolatok, élek vastagsága arányos a
betegségek közös génjeinek számával. Az azonos színnel jelölt betegségek azonos betegség
osztályba tartoznak (9).

A könyvben tárgyalt multifaktoriális betegségeknél is láthattunk közös génekre példákat. Így
az APOE gén E4 polimorfizmusa mind Alzheimer kórra, mind atherosclerosisra hajlamosított,
illetve a fólsav anyagcsere génjei is mindkét betegségben szerepet játszottak. Ilyen példa még
az IL13, vagy az MCP1, amelyek mind asztmában, mind kardiovaszkuláris betegségekben
szerepet játszottak. De számos közös T2DM, obezitás, CAD gént is láthattunk, illetve pl., az
MHC II régió génjei is, több betegségben is szerepet játszottak (asztma, T1DM, Parkinsonkór).
A betegségek közös génjeinek epidemiológiai következményei vannak. Statisztikai adatokkal
igazolható, hogy ha két betegségnek vannak közös génjei, akkor, ha valaki az egyik
betegségben megbetegszik, kétszer akkor esélye van, hogy a másik betegség is kialakuljon
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nála, mintha a két betegségnek nem lennének közös génjei (108. ábra). Erre korábban is
láttunk számos példát. Az obezek jelentős részénél T2DM alakul ki, ez utóbbiak közül soknál
atherosclerosis, illetve az atherosclerosis kialakulása Alzheimer-kór kialakulására hajlamosít,
és mindegyiknek vannak közös génjeik is.
Viszont előfordulnak olyan betegségek, amelyeknek vannak közös génjeik, de nem mutatnak
jelentős komorbiditást. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy ugyanabban a génben a
különböző mutációknak más funkcionális hatása van, így másik betegségre hajlamosíthatnak.
Ezzel párhuzamosan, azok a betegség-párok, amelyek mutációja a fehérje ugyanazon
funkcionális doménját érinti, nagyobb komorbiditást mutatnak, mint azok a betegségek, ahol a
mutációk különböző funkcionális doménekben vannak (108. ábra).

108. ábra
Ha két betegségnek közös génjei vannak (második oszlop), akkor, kétszer akkora esély van
arra, hogyha az egyik betegség kialakul, akkor a másik is kialakuljon, mintha nem lennének
közös gének. Azok a betegség-párok, amelyek mutációja a fehérje ugyanazon funkcionális
doménját érinti (harmadik oszlop), nagyobb komorbiditást mutatnak, mint azok a betegségek,
ahol a mutációk különböző funkcionális doménban vannak (utolsó oszlop) (1).

14.8.
Közös metabolikus útvonal hipotézis
Ha egy enzim hibájából egy anyagcsereútvonalon valamelyik termék nem, vagy lassabban,
esetleg gyorsabban keletkezik, akkor az befolyásolja az összes utána következő reakciót, és ez
metabolikus betegségekhez vezethet. Így a metabolikus betegségeknél a közös
anyagcsereútvonalakból kapott kapcsolatoknak erősebb lehet a hatása, mint a közös
géneknek. Ennek bizonyítására felrajzoltak egy metabolikus betegséghálózatot, amelyben
két betegség akkor kapcsolódik, hogyha a betegségben szereplő enzimek egy
reakcióútvonalon, és egymást követő reakciókat katalizálnak. Az előzőekhez hasonlóan itt is
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igazolható volt, hogy az egymáshoz kapcsolt betegségeknek szignifikánsan nagyobb a
komorbidítása (1,8-szor), mint azoké, amelyek nincsenek egymással kapcsolatban (10).

14.9.
Közös miRNS hipotézis
Mivel egy-egy miRNS akár több száz gén expresszióját is szabályozhatja, ma már számos
miRNS szerepét ismerjük az egyes betegségekben, és az egyes betegségekhez kapcsolt
miRNS-ek egymással átfedhetnek. Felrajzolhatunk olyan betegséghálózatot is, amelyben két
betegség akkor kapcsolódik, ha van legalább egy közös miRNS-ük. Az így felrajzolt
hálózatban is jól elkülöníthető betegség-klasztereket láthatunk. Például az onkológiai
megbetegedések jól elkülöníthető klasztert alkotnak, amely különbözik a kardiovaszkuláris
betegségekkel asszociáló betegségekétől (11).
14.10.
Fenotípus betegséghálózat
A betegségeket a tapasztalt komorbiditás alapján is össze lehet egymással kapcsolni és hálózat
formájában ábrázolni. Például, fenotípus betegséghálózatot rajzoltak fel az egyik betegség
adatbázis (Medicare) segítségével 30 millió beteg adatai alapján, 657 betegségről (12). Két
betegséget akkor kapcsoltak össze, ha a közös előfordulásuk gyakorisága túllépett egy
meghatározott szintet. Az előzőekkel szemben, ennek a hálózatnak a felrajzolásakor nem
veszik figyelembe a közös mechanizmust, anyagcsereútvonalakat, vagy a környezet, illetve
kezelés általi perturbációt. Viszont így ennek a hálózatnak a segítségével meg lehet állapítani,
hogy egy betegség esetén milyen más betegségek kialakulására van esély. Továbbá, a hálózat
elemzésével az is megállapítható, hogy azoknak a betegségeknek a mortalitása nagyobb,
amelyekhez több másik betegség kapcsolódik.
Egy másik vizsgálatban az OMIM adatbázis fenotípus leírásai alapján, szövegbányászati
módszerrel kapcsolták össze a betegségeket. Minél több közös fenotípusa volt két
betegségnek, annál erősebb a köztük levő kapcsolat. Itt azt találták, hogy az egymással a
fenotípus alapján kapcsolatban álló betegségek molekuláris szinten is kapcsolatban állnak
egymással. Így egy ilyen fenotípus betegséghálózatból következtethetünk közös génekre,
anyagcsereútvonalakra is (13).
14.11.
A rendszerbiológiai módszerek alkalmazása
Az előző fejezetekben láttunk néhány példát arra, hogy rendszerbiológiai megközelítéssel,
fehérje-fehérje kölcsönhatások feltárásával hogyan tudtak a betegségben szerepet játszó új
géneket, vagy új anyagcsereútvonalakat felfedezni. Például T1DM-ben, a korábban GWAS
segítségével megismert gének által kódolt fehérjéknek megkeresték a velük interakcióban
levő fehérje partnereit, és 68 új T1DM gént sikerült azonosítani. Az ebben a fejezetben is
említett példában új, obezitáshoz kapcsolt anyagcsereútvonalat (macrophage-enriched
metabolic subnetwork) fedeztek fel (8). A magas vérnyomásban az első nagy metaanalízisek
nem vezettek eredményre. Viszont amikor az eredményeket a rendszerbiológia eszközeivel
elemezték, több olyan anyagcsereútvonalat azonosítottak, amelyek szerepet játszanak a
vérnyomás szabályozásában, de addig jelentőségüket nem ismerték fel. GWAS és
génexpressziós mérési eredmények felhasználásával, rendszerbiológiai megközelítéssel
azonosítottak több új PD-hez kapcsolható anyagcsereútvonalat (14).
Térjünk kicsit vissza a T1DM-ben a 6. fejezetben tárgyalt, az ismert gének fehérje-fehérje
kölcsönhatásából prediktált új 68 jelölt génre, és nézzük meg, hogy megfelelnek-e
tulajdonságaik a betegséggénekének. Az a megfigyelés, hogy a betegséggénekre, több
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interakciójuk, központibb szerepük miatt publikációkban többször hivatkoznak. Ebben az
esetben torzíthatja a képet az, hogy mivel ismert T1DM génekkel vannak kölcsönhatásban,
emiatt hivatkoznak rájuk többször. Amikor Gao és munkatársai (15) kizárták a publikációkból
a T1DM cikkeket a PubMed publikációs adatbázisban, azt találták, hogy a 68 prediktált gén
közül 13-ra (20%) szignifikánsan többet hivatkoztak, mint amit a random eloszlás alapján
várni lehet. Ha az összes humán fehérjénél a HPRD-ben (Human Protein Reference
Database) nézzük ugyanezt, akkor ott csak 6,9% ez az érték. Ez a 68 gén szintén lényegesen
többször jelenik meg T1DM-mel kapcsolatos publikációkban, mint az várható (p<10-7). Ez
még akkor is igaz volt, ha az ismert T1DM génekkel való együttes citációkat eltávolították az
analízisből. Ez azt mutatja, hogy valóban nagy a valószínűsége, hogy ezek a prediktált gének
szerepet játszanak T1DM-ben. A 68 génből 24 interakcióban van legalább két, és 12 legalább
három ismert betegséggénnel. Ez a betegségmodulok közötti kapcsolatokat is mutatja, és
megerősíti, hogy az új gének valóban betegséggének.
A 109. ábra mutatja annak az 5 fehérjének az interakciós hálózatát, amelyek a legtöbb
közvetlen interakcióval rendelkeznek és ez alapján a „top 5” fehérjének nevezhetjük őket. A
legtöbb kapcsolattal, hattal, az ESR1 (ösztrogén receptor 1) és a VIL2 (hivatalos génnév
EZR, vagy ezrin) rendelkezik. Mindkettő a legtöbbet citált gének közé tartozik. Az ESR1 a
PubMed adatbázisban 139 citációval (azaz 139 cikkben említik) rendelkezik (124-gyel ha
levonjuk a T1DM-es közleményeket), ami a 68 jelölt közül a legtöbb. A VIL2 30 citációval
rendelkezik, ez nyolcadik a 68 jelölt közül. Mindkét gén fehérjéje rengeteg más fehérjével
mutat kölcsönhatást. Az ESR1 168-cal, a VIL2 43-mal. Ezzel az összes ismert gén közül a
felső 2%-ba tartoznak, és hub-ként is lehet tekinteni őket. Ez utóbbihoz hozzá kell tenni, hogy
a betegséget nem ezek mutációi okozzák, tehát itt nem a betegséggének korábbi definícióját
használjuk. De, ezek a gének fontos, központi, hub szerepet töltenek be a fehérje interakciós
hálózatban, és a betegségmodul részei.
Ha az ábrán látható hálózat egyéb prediktált génjeit megvizsgáljuk (SMAD2, RELA,
DAXX), mindegyiknél igazolható, hogy az átlagosnál lényegesen több kapcsolattal
rendelkeznek, illetve a T1DM patomechanizmusához köthető anyagcsereútvonalon
találhatóak (15).
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109. ábra
Fehérje-fehérje interakciós hálózat a T1DM-ben azonosított új 68 gén terméke közül az első 5
prediktált fehérjére. A prediktált fehérjéket körrel jelöltük. A közvetlen interakciós
partnereket lekerekített négyzettel. Piros színnel vannak jelölve azok a gének, amelyek
T1DM-mel kapcsolatos közleményekkel jelentős citációval rendelkeznek (15).
Új eredményeket hozott az a rendszerbiológiai vizsgálat is, amelyben 5 multifaktoriális
betegség GWAS eredményei alapján létrehozott interakciós hálózatát tárták fel (16). Az 5
betegség közül két neurodegeneratív betegség (Alzheimer- és Parkinson-kór), és három
autoimmun betegség (szklerózis multiplex (amely egyben neurodegeneratív is), rheumatoid
arthritis és T1DM) volt. Először az 5 betegségre a GWAS eredmények alapján, adatbázisok
segítségével (pl. KEGG) egyenként anyagcsereútvonal feldúsítást (pathway enrichment)
végeztek. Majd páronként a közös útvonalakkal rendelkező betegségeket összekötötték. Az
élekhez 3 és 30 között számokat rendeltek, ahol a kisebb szám jelölte a több közös
anyagcsereútvonalat. A 110. ábrán látható hálózatból látszik, hogy mindegyik betegségnek
vannak közös anyagcsereútvonalai. Érdekes, és kissé váratlan módon a legerősebb kapcsolat
az Alzheimer-kór és a T1DM között volt. Az eredmények több, eddig nem ismert
kapcsolatot, illetve betegséghez kapcsolható útvonalat tártak fel. Ezek közül csak egyet
említünk. A vártnak megfelelően a B-sejt és a T-sejt aktivációs útvonalak minden autoimmun
betegségben szerepeltek, azonban meglepő módon Alzheimer-kórban is. Eddig az adaptív
immunrendszer szerepe a betegségben nem volt ismert, bár volt néhány vizsgálat, amelyben
megváltozott T-sejt választ tapasztaltak a betegekben. Illetve, ismert volt, hogy a
gyulladáscsökkentők rendszeres használata csökkenti a betegség kialakulásának kockázatát.
Az is érdekes, hogy a Parkinson-kór valamivel szorosabb kapcsolatban áll rheumatoid
arthritissel és szklerózis multiplex-szel, mint Alzheimer-kórral (16).
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110. ábra
5 betegség (Alzheimer-kór (Alz), Parkinson-kór (Park), szklerózis multiplex (MS),
rheumatoid arthritis (RA) és T1DM (T1D)) interakciós hálózata. A betegségeket összekötő
élek színei, illetve a melléjük írt számok a közös anyagcsereútvonalak mértékének rangsorát
jelzik. A 3-as érték jelöli a legszorosabb, míg a 30-as a legalacsonyabb szintű rokonságot
(16).
A rendszerbiológia eszközeit a gyógyszerkutatásban is fel lehet használni. Olyan
gyógyszerek, amelyek egy meghatározott célponttal rendelkeznek, sokszor javíthatják ugyan a
betegség néhány hibáját, de más szomszédos, kapcsolt hálózatokat is megzavarhatnak, ami
mellékhatásokhoz vezethet. A gyógyszerhatás hálózatszemléletű megközelítése alapján a
legtöbb betegséget nem lehet egy mágikus lövedékkel (magic bullet) meggyógyítani, azaz
olyan gyógyszerrel, amely egyetlen csomópontra hat. Erre példa a daganatok, vagy az AIDS
terápiájában használt kombinált kezelések hatékonysága.
Szintén fontosak a gyógyszercélpont hálózatok, amelyek a forgalomban, vagy kísérleti
fázisban levő gyógyszerek fehérjecélpontjait ábrázolják. Ennek elemzése alapján túlsúlyban
vannak a pallitatív gyógyszerek, amelyek nem közvetlenül a betegséget okozó fehérjére
hatnak, hanem a hálózati szomszédjára (2).
Egy következő példát a rendszerbiológiai megközelítés fontosságára betegségek kezelésében
a CAD kapcsán lehet említeni. Ahogy a 10. fejezetben tárgyaltuk, kísérleti adatok korábban
azt mutatták, hogy az IL-5-nek védő hatása van CAD-ban, hiszen magasabb szintje kisebb
karotid intima vastagsággal asszociált. Ez, a Th1/Th2 hipotézis alapján vizsgálva azt jelenti,
hogy a CAD inkább Th1-es betegségnek tekinthető, hiszen a Th2-es citokin (IL-5) emelkedett
szintje itt véd (azaz a Th1-es túlsúly hajlamosíthat), szemben a Th2-es asztmával, ahol az
emelkedett IL-5 hajlamosít a betegségre. Ez viszont rendszerbiológiai megközelítéssel azt
jelenti, hogy ha ebben az interakciós hálózatban megzavarunk egy csomópontot (itt, emeljük
az IL-5 szintjét), akkor az okozhatja azt, hogy amellett, hogy az egyik betegség (CAD)
kockázatát csökkentjük, egy másikét (asztma) fokozhatjuk, ami megfordítva is igaz lehet.
Illetve ugyanaz a polimorfizmus (és kezelés) védhet az egyik betegséggel szemben, de
hajlamosíthat egy másikra (17, 18).
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A rendszerbiológiai megközelítés alapján a racionális gyógyszerkutatásban fel kell tárni az
adott betegséghez tartozó betegséghálózatot, és elég olyan hatóanyagokat keresni, amelyek
ebben a betegségmodulban okoznak detektálható változásokat. Ez jelentősen leszűkítheti a
keresési tért, és segíti a betegség diagnózisához használható biomarkerek detektálását is,
hiszen a betegségmodul komponenseinek aktivitásának változásai mutathatják a legerősebb
korrelációt a betegség progressziójával.
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14.13.

A fejezethez tartozó kérdések

1. Hogyan nevezzük angolul a rendszerbiológiát?
2. Milyen formában ábrázoljuk rendszerbiológiában a kölcsönhatásokat?
3. Milyen részei vannak egy interakciós hálózatnak?
4. Mondjon példát a csomópontokra és élekre egy biológiai hálózatban!
5. Kik a modern hálózatelméletek megalkotói?
6. Milyen típusú hálózatok általában a biológiai hálózatok?
7. Hogyan hívjuk a hálózatok kiemelkedően sok kapcsolattal rendelkező csomópontjait?
8. Hálózatelméleti alapon mi jellemző a betegséggénekre?
9. Melyik adatbázis használták fel a betegséggének hálózatának feltérképezésére?
10. Hálózatelméleti szempontból hogyan alakul ki egy betegség?
11. Milyen típusú perturbációkat ismer biológiai hálózatokban, és milyen következményei
lehetnek?
12. Mi az a betegségtérkép, és mit tudhatunk meg belőle?
13. Milyen következményei lehetnek, ha két betegségnek közös génjeik vannak?
14. Például melyik adatbázis segítségével lehet anyagcsereútvonal feldúsítást (pathway
enrichment) végezni?
15. A vizsgált betegségek közül melyik betegségnek volt a legerősebb kapcsolata Alzheimer
kórral 5 betegség GWAS eredményeinek elemzésénél?
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15. A genetikai kutatás bioetikai, kutatásetikai kérdései
Oberfrank Ferenc és Falus András
A genetikai kutatások az elmúlt évtizedekben alapvető átalakuláson mentek keresztül. Ez az
átalakulás maga után vonja valamennyi vele összefüggő alkalmazási terület alapvető
módosulását is. A genetikai kutatás nem pusztán megismerő, kognitív, vagy meghatározott
szektorokat érintő tudományos-technológiai aktivitás, hanem társadalmat formáló „kulturális”
tevékenység is.
Eredményessége, hatékonysága, kockázatai és perspektívái összefüggnek a társadalmi
környezet értékeivel, normáival, kommunikációs képességeivel, műveltségével. Pragmatikus
megközelítéssel ez szükségessé teszi azt, hogy tervszerűen foglalkozzunk a genetikai
kutatáshoz és az eredmények gyakorlati alkalmazásához szükséges támogató és befogadó
társadalmi és politikai környezet kialakításával és fenntartásával. Az átfogó, sokrétű, hosszú
távú és előre nem látott hatások miatt azonban a pragmatikus megközelítést lényegesen
meghaladó elemzésekre, társadalmi párbeszédre és a tanulságok következetes levonására is
szükség van.

15.1.

Előzmények

Az elmúlt évtizedekben rohamosan bővültek genetikai ismereteink. Ezt elsődlegesen a
korszerű orvosbiológia fejlődése hozta magával, amit azonban jelentősen felgyorsított az USA
és a brit kormányzat támogatása, amit a „Human Genome Project” és kapcsolódó programjai
működtetéséhez nyújt. A program az eredetileg tervezettnél valamivel gyorsabban teljesítette
első szakaszának fő célkitűzését, nevezetesen az emberi génállomány – genom – molekuláris
szintű leírását. Ez több tényezőnek volt köszönhető:
1. A program vezetőinek sikerült folyamatosan fenntartani a program közpolitikai és
közigazgatási támogatását, és a média segítségével a társadalmi támogatását is. A felfellángoló viták ellenére a többség nem vonta kétségbe, hogy helyes elsőbbséget adni
ennek a programnak, mert hosszú távon ebből származhat a legtöbb előny a legtöbb
ember számára, s mindez elfogadható, kezelhető kockázatokkal jár.
2. A fenti támogatással a program vezetőinek sikerült az érintett valamennyi szakterület
kiváló, és motivált művelőit, kutatócsoportokat és fejlesztő teameket, megfelelő
intézményi háttérrel, jól szervezetten, fokozatosan kibővülő nemzetközi
együttműködés kialakításával hatékonyan működtetni.
3. A program előre nem látott hasadása és az üzleti nyereséget eredményező, hasznosítást
előtérbe helyező „kihívó” fellépése, végső soron nemhogy veszélyeztette volna az
eredetileg kitűzött célok elérését, hanem a kiváltott versengéssel egyértelműen
felgyorsította a programot. Ez a közérdekű mellé beillesztette a magánérdekű
megközelítéssel járó sajátosságokat, ami jelentős magánforrások bevonásával és
további szereplők, célok, távlatok megjelenésével járt.
4. Az emberi civilizáció jelen állapota különösen kedvez az orvosbiológiai és a
technológiai megközelítések összekapcsolódásának. A biotechnológia, az információs
technológia és más új technológiák (pl. nanotechnológia) szinergikus működése az
orvosbiológiai kutatási módszertan és eszköztár óriási fejlődését indította el, és tartja
fenn.
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A genetikai kutatásokra épülő alkalmazások elterjesztése mára minden olyan ország számára
kiemelt jelentőségű, amely lakosságának elfogadható életminőséget törekszik biztosítani és
saját gazdaságot, kulturális szférát fenntarthatóan kíván működtetni. Nagy feladat azonban a
gyakorlati alkalmazások nem kívánatos velejáróinak kiküszöbölése, ami mindenekelőtt az
etikai elfogadhatóság biztosítását jelenti. Ennek eszközei lehetnek például az általános és a
szakmai oktatás, képzés, a szakmai, etikai és jogi szabályozás és betartásuk ösztönzése, az
etikai bizottságok, a hatósági tevékenység (engedélyezés, ellenőrzés), a szakmai szervezetek
autonóm szerepvállalása, és a társadalmi párbeszéd.
A jelenleg jellemző helyzet várhatóan még jó ideig érvényes marad. Ezt a tudományfejlődés
mellett a társadalmi szükségletek és elvárások, a meghatározó geopolitikai folyamatok,
gazdasági, politikai és kulturális trendek is előre vetítik. Mindezt különféle – politikai,
gazdasági, társadalmi – válságok átmenetileg megzavarhatják, de meg nem hiúsítják.
A genetikai kutatás eredményeinek egyik elsődleges alkalmazási területe az emberi
kórismézés és gyógyítás. A bekövetkezett fejlődés hatására megváltozik a klinikai orvosi
szemlélet és gyakorlat. Ennek súlypontja a tünetekkel jelentkező beteg kezeléséről
fokozatosan a tünetmentes állapot idején folytatott diagnosztikai tevékenységre alapozott
megelőzésre és a személyre szabottan tervezett és végrehajtott orvosi beavatkozásokra
helyeződik át.

15.2.

A genetikai kutatás etikai kihívást hordozó területei, a „határok” kérdése

A tudományban nagyon fontosak a határok ismerete. Sőt egy tudományt az tesz tudománnyá,
hogy ismeri a határait. Nem akar olyan következtetéseket levonni, amire nincs feljogosítva. A
lét és a nem lét kérdésére másként válaszol a filozófia, a teológia és másként a biológia. Az
élet keletkezésének csodájára mai ismereteink szerint nincsen kielégítő tudományos válasz.
Vannak hipotézisek, feltételezések, de nincsenek mindent eldöntő bizonyítékok. A matériával
foglalkozó tudós, legyen az az agy, az elme, a DNS szakértője, nem adhat választ az élet
„miért”-jének a kérdésére. Akármilyen elmélyült a saját szakmájában, senki nem állíthatja,
hogy a DNS a világ ura, és mindent a DNS vakvéletlene dönt el. Ezt a sorok írói
vulgármaterialista ”határsértésként” értelmezik. (A másik „határsértés” a „vulgárteológia”,
amely fundamentalista módon értelmezve a hitvallások iratait - pl. a Bibliát-, annak szavait
kéri számon, az amúgy teljesen más kérdésre válaszoló kinyilatkoztatás állításain és
modelljein.)
A genomikai, proteomikai, metabolomikai és bioinformatikai megközelítést is integráló
rendszerbiológiai szemléletű humángenetikai kutatás, kezdve hagyományos terepén, a
mendeli öröklésmenetű betegségek kutatásán, magában foglalja a gyakori betegségek
kockázati tényezőinek kutatását, a személyre szabott diagnosztikát és terápiát célzó
farmakogenomikát, s vállalkozik a nagy populációkban kimutatható normál és kóros genetikai
variációk vizsgálatára és feltérképezésére is.
A genetikai kutatás, a biotechnológia és a (bio)informatika párhuzamos fejlődése óriási
mennyiségű adat gyűjtését, rögzítését, raktározását, feldolgozását, elemzését teszi, tette
lehetővé. Nagy értéket jelentenek a különféle forrásokból származó genetikai információk,
amelyek elérhetősége, minősége, hozzáférési és felhasználási lehetősége nélkülözhetetlen a
továbblépéshez. Nagyon sokféle genetikai adatbank, biobank jött létre az elmúlt évtizedekben.
Mind a kutatásnak, mind a társadalomnak az az érdeke, hogy ezt a hatalmas információs
potenciált optimálisan ki lehessen használni a kutatásra, és az alkalmazások kifejlesztésére,
egészségfejlesztési, klinikai és gazdasági hasznosítására.
Máris óriási fejlődés tapasztalható az öröklődő monogénes eredetű megbetegedések
kimutatására szolgáló, könnyen alkalmazható, viszonylag olcsó tesztek kifejlesztésében és

370

alkalmazhatóvá tételében, a kapcsolódó morbiditás és mortalitás valószínűségének előre
jelzésében. Ugyanakkor nem következett be áttörés e betegségek kezelésében, amit a
génterápiás eljárások fejlődésétől vártunk. Ez a helyzet nagyon komoly etikai problémákat vet
fel, amit tovább bonyolít az, hogy az internetes kereskedelmi forgalomban bárki számára,
személyes döntése függvényében, könnyen elérhetőek a géndiagnosztikai tesztek. Ennek
kapcsán fontos feladat a társadalom legszélesebb rétegei egészségügyi, és ezen belül a
genetikai ismereteinek a növelése és a genetikai tanácsadás elérhetőségének a biztosítása.
Egyes genetikai adottságok öröklődése nem csak a családi, hanem etnikai, raciális
összefüggéssel is rendelkezik, amit a halmozódásuk jelez a meghatározott társadalmi
csoportokban. Ez együtt járhat a társadalmi stigmatizáció, a diszkrimináció, a kirekesztés
jelenségeivel.
Fontos genetikai kutatási irány a gyakori, nem fertőző krónikus betegségek – magas
vérnyomás, rákok, diabétesz, neuropszichiátriai megbetegedések, stb. – vizsgálata. Ez nagyon
komplex feladat, mivel többségükben a genetikai tényező mellett környezeti, társadalmi,
gazdasági, kulturális és egyéb más tényezők kölcsönhatása eredményezi a kórképet.
Kutatásuk komoly kutatásetikai problémát jelent, hiszen az előrelépéshez interdiszciplináris
együttműködésre van szükség, amiben meg kell haladni a hagyományos orvosbiológiai
kutatási paradigma kereteit, tiszteletben tartva az emberen végzett kutatás etikai elveit és
normáit.
A farmakogenomikai kutatások célja a genetikai változatok (polimorfizmusok) szerepének
tisztázása a gyógyszerszeres kezelésekre adott válaszok (pl. toxicitás, hatásosság, adagolás)
egyéni eltéréseiben és a genetikai változatosság feltárásával különböző nagyságú populációk
jellemzése epidemiológiai vizsgálatok segítségével.
A sokat ígérő populációgenetikai kutatások is számos etikai kihívást hordoznak. Számos,
populáción belüli genetikai variációkat feltérképező vizsgálat van, ami nem irányul
meghatározott orvosbiológiai adat, információ megszerzésére, hanem fő célja kódolt,
kétszeresen kódolt vagy anonimizált DNS minták és a hozzá kapcsolható adatok
felhasználása.
A korszerű molekuláris biológia, genetikai illetve mindinkább a genomikai tudomány három,
alapvetően kapcsolt, de megkülönböztetendő területen jelentett áttörést a biológiában (így az
orvosi biológiában is). Ezek a biotechnológia, a géndiagnosztika illetve a génterápia.
Mindhárom aspektusa a molekuláris biológiának jelentős etikai kérdéseket vet fel.
A biotechnológia új vegyületek, hatóanyagok, gyógyszerek létrehozását jelenti. Ezzel
egyrészt eddig igen drága, illetve nem elégséges hatású gyógyszerek válnak olcsóbbá és
hatékonyabbá. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ezzel egyidejűleg − hiszen nagyon hasonló a
technológia − a kábítószerek előállítása is könnyebbé és sajnos elérhetőbbé válik. A növényi
és állati biotechnológia alkalmas genetikailag módosított szervezetek (GMO = Genetically
Modified Organisms) létrehozására, amely egyrészt segíthet az élelmiszertermelés mennyiségi
és minőségi javításában, másrészt viszont azt felelőtlenül, kontrollálatlanul használva, és
elmulasztva a konszenzuson és a nyilvánosságon alapuló nemzetközi ellenőrzést,
egészségügyi és ökológiai (akár a bioszférát is károsan befolyásoló) károkat is okozhat.
Szomorú, hogy az elüzletiesedett világ megtalálja mindkét oldalon a maga hasznát.
Egyértelmű, hogy a biotechnológia sem vonhatja ki magát a közgazdasági törvényszerűségek
alól, tehát a kérdés megközelítése komplex áttekintést igényel.
A géndiagnosztika fejlődése is lenyűgöző. Napjaink génamplifikációs (génsokszorozó)
technikái, akár egyetlen hajszálból (aminek végén néhány száz sejtből álló hajhagyma van)
teljes genetikai identifikációt, azonosítást képesek elvégezni. Az egyre kifinomultabb
technikák (gén-chipek, mikrogyöngyök, automata DNS szekvenátorok) gyorsan és nagy
pontossággal képesek genetikai kérdésekre válaszolni. Ezzel genetikai eredetű betegségek,
fertőzések (ez utóbbi pl. a vérátömlesztésnél döntő jelentőségű) azonosítása és ellenőrzése
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lehetséges. A kriminalisztika és az igazságügy egyéb ágazatai (pl. apasági ügyek) is hasznot
húznak ezekből a tudományos eljárásokból. Ma már, a genomika korszakában, egyre több
génváltozat illetve génkifejeződési mintázat egyidejű birtokában, a géndiagnosztika még
pontosabb és árnyaltabb lehet. Sokat jelent egy új tudomány, a bioinformatika is. A
számítógépek hálózata „in silicio” munkát tesz lehetővé: a biológus, mint egy levéltárban, a
DNS adatbankokban kutatva, a számítógép képernyőjén is végezhet korszerű, hasznos
kutatást. Azt mondhatjuk, hogy az „egyes hangszerek szólamai” (azaz az egyes gének) mellett
már „nagy zenekarok összhangzata” (= akár több ezer gén mintázata, biológiai útvonalak
információtartalma) is értékelhető lesz. Egyre több a valós lehetőség prediktív, előremutató
genetikai „jóslatokra”, egyes betegségek kimenetelére (pl. a daganat áttételének lehetőségét
illetően), gyógyszerek mellékhatásának előre történő felmérésében. Ez utóbbi lehetőség
hatalmas haszonnal (nem vagy nemcsak anyagi, hanem a kezelési „vargabetűket” kikerülő
egészségügyi haszonnal) jár. Új, személyre szabott védőoltások kifejlesztése indult el az
immun-genomika területén. Nyilvánvaló azonban, hogy az egyre gyorsabb, teljesebb
genetikai diagnosztika, sosem látott új jogi (munkajog, biztosítás), etikai („tulajdonságok”, a
szó soros értelmében: „előítéletek”) sokaságával szembesíti a szakembert és a
géndiagnosztika alanyát.
Különösen nehézzé vált az orvos helyzete abban, hogy mikor és mit mondjon el betegének.
Hiába hangsúlyozza az orvos, és kell is hangsúlyoznia tudásunk esetlegességét, ha a beteg
ember, vagy annak hozzátartozója követeli, hogy a tudomány aznapi állása szerint tudjon a
veszélyekről és az esélyekről. Nő a rendelkezésre álló adattömeg, a nemzetközi adatbankok
hozzáférhetősége exponenciálisan javul. Ennek jó oldalai mellett látni kell a nem megfelelően
értelmezett „génhírek” hordalékának veszélyét. A legfontosabb a biológiai tudományokra
való nevelés, tanítás korszerűsítése lenne, illetve a józan, becsületes, őszinte ismeretterjesztés,
ám erre az egyre piacközpontúbb tájékoztatóipar egyre inkább szűkülő teret enged, bár
nagyon bíztató tendenciák is érzékelhetőek (pl. „Mindentudás Egyeteme”). A genetikus
szemlétének egyik legalapvetőbb tulajdonsága az, hogy a genetika mindig valószínűséget
jelent, erre utal. Mégis, ezt tudva, és hangsúlyozva is, napról napra új, és etikailag néha
nagyon nehéz helyzetek állnak elő.
Talán még több gondot vet fel a génterápia, a gének manipulációjának kérdése. Génterápián
különböző szervezetekben vagy emberi sejtekben történő génátvitelt (DNS szakasz) értünk,
amelynek hatására valamely betegség megelőzhető vagy gyógyítható. Bár még több kudarc
van ezen a téren, mint jól igazolható siker, mégis a gyógyítás csábító ígérete, újra és újra
háttérbe szorítja a jogos, óvatosságra és józan mértéktartásra intő tudományos szkepticizmust.
Bár az is igaz, hogy egyre több sikeres génjavító technika létezik (ebben a genomika, az
emberi géntérkép egyre pontosabb ismerete is sok segítséget nyújt), mégis még mindig távol
vagyunk a géngyógyítás igazi sikereitől. Elég sokat ront a reális kép megrajzolásán a
tömegmédia kommersz szenzációkeresése, az írott és elektronikus „bulvárscience”, a
„szappantudományosság”. Remélhetően a vonzó, tartalmas ismeretterjesztés új teret nyer ezen
a területen is.
Reálisan tekintve ma szinte teljes az egyetértés abban, hogy amennyiben technikai akadály
nincs, gyógyítani lehet és szabad (talán ide tartozik a betegségmegelőzés is) a genetika
eszközeivel, de képességeket javítani nem. Meg kell azonban jegyezni, hogy a két fogalom
közötti határok világos elválasztása (és elválaszthatósága) számos problémát vet fel.
Mindenesetre, talán szerencsére, a tudományos redukcionizmus túlzásai ellenére ma már elég
világosan látszik, hogy genetikai módszerekkel az agyi-pszichikus-érzelmi intelligencia
folyamatait nem lehet magyarázni és nem lehet azokba beleszólni (illetve nem jobban, mint
egy-egy kémiai-farmakológiai hatással).
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15.3.

A biobankok

A biobankok az élőlények testéből eltávolított biológia minták (szerv, szövet, sejt, DNS, stb.)
összegyűjtését, megfelelő körülmények közötti tárolásának, megőrzésének és adatvédelmének
feladatait látják el. A biobank egy általános értelmű szó. Az egyes biobankok
megkülönböztethetőek egymástól aszerint, hogy milyen élőlényből (ember-, kutya- búza-,
élesztő-biobank, stb.) vagy az adott élőlény szövetéből (emberi vér-, emberi vesedaganat-,
emberi DNS-biobank, stb.) származó mintákat tárolnak.
A DNS-biobankok (genetikai-biobank) olyan gyűjtemények, amelyek nem szerveket,
szöveteket, hanem az adott élőlény genetikai információját (genomi DNS-ét) tárolják.
A biobankok azonban többek egy egyszerű gyűjteménynél. Minden egyes tárolt biológiai
mintához tartozik egy adathalmaz, amely a biológia mintát adó élőlényt jellemzi. Külön
jogszabályok vonatkoznak az eltérő élőlényekből származó, biológiai mintát gyűjtő
biobankokra. Érthetően leginkább az emberi biobankokat szabályozzák.
Az emberi-biobankoknál minden egyes biológiai mintáról lehet tudni, hogy kié. Az emberibiobankok részletes klinikai (orvosi) adatokat tartalmaznak, ha az illető személyhez betegség
is tartozik vagy tartozott. A biológia mintát adó személynek minden esetben alá kell írnia egy
tájékoztató- (a biobankról, a biológiai mintavétel módjáról, az esetleges mintavétellel járó
mellékhatásokról információt adó lap) és egy beleegyező nyilatkozatot. A biológiai mintát
adó ember személyi adatait és esetleges klinikai adatait papír alapon vagy elektronikus
formában adatvédelmi szempontból törvény által kodifikált módon, biztonságosan tárolják a
biobankban.
Az emberi-biobankokban szigorúan anonim módon tárolják a biológiai mintákat. Minden
egyes személyből származó biológiai minta kap egy nyilvántartási számot, amely alapján
rendszerezik őket. A biológiai minta tartóján nem lehet feltüntetni olyan adatot (név, születési
év vagy lakcím), amelyből egyszerűen ki lehetne következtetni a személyazonosságot. A
biológiai mintákhoz tartozó nyilvántartási számok, valamint a személyi- és klinikai adatok
elektronikus formában kerülnek összerendezésre. Az elektronikus adattárolás szigorúan
szabályozott, megfelelő védelmi sávokkal rendelkezik annak érdekében, hogy az adatok ne
kerüljenek illetéktelen kezekbe. Egyes esetekben az anonimizálás végleges (pl. nagy
populációk genetikai jellemzése esetén), tehát soha senki nem lesz képes már a biológiai
mintát egy donor individuumához kötni. Gyakoribb azonban a pszeudomizálás, ahol kóddal,
esetleg többszörös kóddal védett a donor személyazonossága, és azt csakis a hippokrateszi
eskü hatálya alatt álló orvos ismerheti meg, akkor is csak a gyógyítás érdekében.
A betegségek és sok egyéb biológia folyamat tudományos tanulmányozásához
elengedhetetlen a nagyszámú biológiai minta (pl. ritka, de nagyhatású allélok vizsgálata
esetén). Ha a kutatások elindulásakor kezdődik csak a biológiai minta gyűjtése (a betegek
behívása, biobankok felépítése, stb.), akkor a kutatás lelassul, mert hónapok, évek
szükségesek a megfelelő számú (néhány száz vagy ezer) minta összegyűjtéséhez. A gondosan
létrehozott, gyakran nemzetközi biobankok felgyorsítják a kutatásokat, mert a vizsgálat
kezdetekor rendelkezésre áll a megfelelő számú, megfelelő háttéradattal (pl. klinikai
adatokkal) ellátott biológiai minta.
A tudományos kutatásokhoz csak külön etikai engedéllyel rendelkező biobankokat lehet
használni. Ebben az esetben ugyanis a biológiai mintákon tervezett vizsgálatok nem tartoznak
a szorosan vett gyógyítási célú vizsgálatok közé.
A biobankok speciális típusai a vérbankok, ahol az önkéntesek (donorok) által adományozott
vért gyűjtik, és műtéteknél használják fel őket; a szövetbankok, amelyeket szövetátültetésnél
használnak fel (pl. szaruhártya bankok szaruhártya átültetésekhez). Ezekre a biobankokra
jellemző, hogy viszonylag rövid ideig tárolják a szöveteket, mert a sejtek életképessége véges.
A laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokhoz vett biológiai mintákat is biobankokban
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tárolják, ahol a vizsgálat elvégzése után (diagnózis felállítása után) meg kell semmisíteni a
tanulmányozott mintát, amely törvényileg szintén szigorúan szabályozott.

15.4.

Néhány általános etikai vonatkozású kérdés

Mint általában, a genetikai kutatásban résztvevő kutatók is igénylik a megismerés, a kutatás
szabadságát, amit csak indokolt esetben és átláthatóan, kiszámíthatóan korlátoznak szabályok,
intézmények. A kutatóközösség általában elfogadja azokat a korlátozásokat, amelyek az
emberi élet értékével, a kutatási alanyok emberi méltóságával függnek össze. Érzékeny
területet jelent azonban azoknak a területeknek a kezelése, ahol nem érhető el társadalmi
konszenzus, mint például az emberi élet kezdete, az embrió és a magzat etikai státusza és az
ebből fakadó kutatási lehetőségek, mint például az embriókutatás, az őssejtek nyerése, és
kutatási célú felhasználása, de éles viták lehetnek az állatkísérletekkel kapcsolatban is. Mind a
kutatók, mind a társadalom megosztottak ezekben a kérdésekben, amit nagyon nehéz
áthidalni. A szükséges közbizalom biztosításának eszköze ilyenkor a meg-megújuló
társadalmi párbeszéd, és a kutatóknak vállalniuk kell a nyilvánossággal járó terheket.
Másik általános etikai vonatkozású probléma, a kutatási terület és a kutatási témák
kiválasztása. Közismert, hogy a kutatásra szánt források elsődlegesen a fejlett országokra
jellemző problémák megoldására koncentrálnak, és a Föld lakosságának túlnyomó többségét
kitevő fejlődésben elmaradt országok prioritásaira jóval kevesebb forrás és kutatói figyelem
irányul. Ugyanakkor előfordul az is, hogy a fejlett országokban etikai okokból nem
folytatható kutatásokat engedékenyebb és anyagilag rászorultabb országokban valósítják meg.
A különféle genetikai kutatási területek, az alkalmazott módszerek sok hagyományos
kutatásetikai kérdést vetnek fel. Ezeket a második világháborút követően fokozatosan
kialakult kutatásetikai normák (pl. Nürnbergi Kódex, Helsinki Deklaráció, Belmont Report,
CIOMS, ENSZ, UNESCO, Európa Tanács dokumentumai, nemzeti és nemzetközi jog)
alapján, az alkalmazásukra szolgáló intézmények (kutatóhelyek, etikai bizottságok,
tudományos tanácsok, nemzeti és nemzetközi szakmai és politikai szervezetek, hatóságok,
ügynökségek) jól tudnak kezelni.

15.5.

A genetikai kutatásokra specifikus bioetikai és kutatásetikai kérdések

A genetikai kutatásokkal összefüggésben számos etikai kérdés újszerűen, korábban nem
ismert összefüggésben jelentkezik, amelyeket nem lehet a „hagyományos” módon
megválaszolni.
Az egyik ilyen kiemelt kérdéskör az előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezés. Ez egy sereg
megoldandó elvi és gyakorlati problémát vet fel a biobankok, biokönyvtárak, genetikai
információ forrásául szolgáló mintagyűjtemények nyújtotta lehetőségek tudományos célú
kiaknázása kapcsán.
A másik fontos kérdéskör a genetikai információk tulajdonjoga, a velük kapcsolatos
rendelkezési jog és a kereskedelmi forgalmazás hasznából való részesedés.

15.6.
A genetikai eredetű információk kereskedelmi hasznosításának etikai
kérdései
A nem humán biotechnológiai felfedezések kapcsán korábban már kialakult a bioinnovációs
eredmények szellemi tulajdonként kezelése, a szabadalmi védettség nyújtotta előnyök, a
gazdasági, és kereskedelmi lehetőségek kiaknázása, kialakult az élő anyag piaca. Mindez
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önmagában is nagyon komoly etikai kérdéseket vetett fel és máig tartó vitákat gerjesztett.
Különösen nagy kihívást jelentenek ezek a kérdések az emberi génállománnyal
összefüggésben.
Széles körben elfogadott az az elv, amit a vonatkozó nemzetközi jog is alátámasztat, hogy az
emberi genom az emberiség közös öröksége, tulajdona, és a genetikai kutatások eredményei
tudományos bizonyítékát adják a ma élő emberek közös eredetének, összetartozásának. Ennek
alapján csak közös érdeket szolgáló, közhasznú célra lehetne kiaknázni a kutatási
eredményeket és a hozzáférést is korlátlanul biztosítani kell hozzájuk. Nagyon nehéz azonban
ezeknek a nemes elveknek az átültetése a gyakorlatba. Olyan rendszert kell kialakítani, ami
ezeken a közös értékeken alapul és közös érdekeket szolgál, de biztosítja azokat az előnyöket
is, amit a személyes motivációk (tudományos megismerés, ambíció) és a gazdasági
eredményesség (megtérülés, hatékonyság) révén lehet elérni. Ugyancsak nagyon fontos, hogy
a rendszer igazságos legyen: mindenki részesüljön az eredményekből és a hasznokból, aki
azokhoz hozzájárult.
A bioinnovációs rendszert mindenekelőtt a normái határozzák meg, amelyek a gyakorlat
hatására értékekből elvek segítségével vezethetők le. Mindezek mélyen gyökereznek abban a
társadalomban, kultúrában, amelynek politikai és szakmai intézményrendszere megalkotja
őket.

15.7.
A genetikai kutatás, a biobankok, adatok kezelésének etikai és jogi
szabályozása
A genetikai kutatás és az alkalmazások előzőekben bemutatott fejlődése, magával hozta a
szakmai-etikai szabályozás iránti igényt. Különféle normák, nyilatkozatok, irányelvek,
szabályok, s hamarosan nemzeti és nemzetközi jogi dokumentumok, szerződések születtek.
Az elmúlt húsz évben nagyon sok ilyen normaszöveg látott napvilágot. Komoly problémát
jelent a normák sokféle forrása, gazdája, és az is, hogy nem egységes a nomenklatúrájuk,
fogalomkészletük. A cél mindenképpen a kulturális különbözőségek figyelembevétele mellett
a globálisan egységes, és konzekvens szakmai-etikai szabályozás kialakítása, és közös
karbantartása, érvényesítése. Az is elkedvetlenítő tapasztalat, hogy a konszenzussal
megszülető szabályok túl általánosak ahhoz, hogy alkalmazhatóak legyenek. A gyakorlatias
normák sok fontos kérdésben csak tervezetek maradnak, mert nem érhető el egyetértés velük
kapcsolatban.
Jelentős szakmai alátámasztást adott a normaalkotásnak a Human Genome Project ELSI
Programja (http://www.genome.gov/10001618), amely komoly programokat finanszírozott az
etikai, jogi és társadalmi vonatkozások vizsgálatához. Később az Európai Unió is indított
hasonló programokat.
A genetikai kutatás etikai elveit részben a Nürnbergi Kódexből , a Helsinki Nyilatkozatból
(1964) és ismételt módosításaiból, a Council for International Organisation of Medical
Sciences (CIOMS) irányelveiből lehet levezetni (http://www.cioms.ch/). Számos aspektust
vizsgált meg az egészségügyi és élettudományi kérdésekben illetékes Francia Nemzeti Etikai
Konzultatív Tanács és az USA Nemzeti Bioetikai Tanácsadó Bizottsága. Állásfoglalásaik
fontos útmutatásokat jelentenek, máskor vitákat gerjesztenek. Fontos normaegyeztető fórumot
jelentenek a nemzeti bioetikai bizottságok globális csúcstalálkozói.
A nemzetközi etikai és jogi normaalkotás különleges példája az Európai Egyezmény a
Biomedicináról és az Emberi Jogokról (Oviedoi Egyezmény, 1997), ami minden tartózkodás
ellenére megtestesíti az európai konszenzust a genetikai kutatás és az eredmények gyakorlati
alkalmazásának alapelveit illetően is. Kiegészítő Jegyzőkönyve tiltja az emberi lények
klónozását reprodukciós céllal. A politika is megnyilatkozott, amikor az Európa Parlament
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2007. szeptember 7-én határozott a humán embrió terápiás, klónozási célú létrehozásának
tiltásáról. De számos ország, köztük Magyarország is, ezt korábban már törvényben is
megtiltotta.
Az UNESCO Egyetemes Nyilatkozata az Emberi Génállományról és az Emberi Jogokról
(1997) ünnepélyes, de csekély gyakorlati segítséget nyújt, de elvezethet a globális konszenzus
kialakításáig, hogy a kutatásetikai normákat világszerte tiszteletben tartsák. Az UNESCO
Nemzetközi Nyilatkozatot adott ki az emberi genetikai adatok felhasználásával és védelmével
kapcsolatban is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1998 óta számos határozatot,
nemzetközi irányelv tervezetet, jelentést és ajánlást adott közre. Közülük talán a
legjelentősebb a genetikai adatbázisokról szóló (2003).
A humángenetikai innováció eredményeinek hasznosításával kapcsolatosan etikai normákat is
tartalmaz az Európai Irányelv a Biotechnológiai Találmányok Jogvédelméről (1998) és az
Európai Szabadalmi Egyezmény is.
A HUGO állásfoglalása a DNS mintákról 1998-ban úttörő dokumentum volt, amit a DNS
bankokról szóló Egyesült Királysági Royal College of Physicians Etikai Bizottsága ajánlásai
(2000) követtek. Mérföldkövet jelentett a Német Nemzeti Etikai Tanács biobankok a
kutatásban című véleménye (2004), illetve az ezt megelőzően kiadott Francia és Német
Nemzeti Etikai bizottsági közös állásfoglalás a biobankok szabályozásáról (2003). Fontos
dokumentum az Európai Humángenetikai Társaság ajánlása az adattárolásról és a DNS
bankolásról (2001) és az Európa Tanács javaslata a humánbiológiai anyagok orvosbiológiai
célú archiválásának szabályozásáról (2003).
A genetikai kutatás, biobank, adatvédelem témában úttörő az ausztrál, a szingapúri, az USAbeli, a francia, a kanadai (Quebec) nemzeti jogalkotás. A magyar humángenetikai törvény is
komoly szakmai közreműködéssel született meg 2008-ban. Külön ki kell emelni az ausztrál és
a kanadai jogi reformbizottság nemzeti kereteiket jóval meghaladó hatást kiváltó
tevékenységét ezekben a témákban. Jelentős a holland, a német, a francia és az amerikai
elnöki etikai bizottság nemzeti és nemzetközi jogalkotást segítő, szorgalmazó tevékenysége
is.
A jövő szempontjából különleges szakmai-etikai problémát jelentenek a nemzeti genomikai
programok, így az első izlandi egészségügyi adatbázis (az izlandi állam és a deCode nevű
gazdasági társaság együttműködésében), az Észt Genom Projekt és Tonga lakossági
adatbázisa.
A genetika korszakalkotó jelentőségét a világpolitika is felismerte és tükrözi: az ENSZ
Millenniumi Nyilatkozatban (2000) foglalkozik vele, és a G8 csúcstalálkozó is ismételten
állást foglalt a témában.

15.8.

Konklúzió

Nyilvánvaló, és a genetika, a genomika korszakában tudnunk kell, hogy az emberi tudás
sohasem választható el a társadalom egészének szellemi és fizikai történéseitől. Megújulásra
és megerősödésre törekvő nemzetünk számos szférájában (gazdaság, jog, etika, hitélet) kell
alkalmazkodni tudásunk fejlődésének következményeihez. A világosság felé kell haladnunk a
tudománytalan sötétséggel szemben. Ez egyértelmű prioritásokat, értékrendet és
elkötelezettséget, valamint a személyes felelősség pontos kijelölését is szolgálja.
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