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1. fejezet - A genom szerkezete 

1. A genom szerkzet 

1.1. Bevezetés a humán genom 

A huszadik század utolsó két évtizedében sorozatosan születtek azok az új molekuláris genetikai technikák, 

módszertani fejlsesztések és felfedezések, melyek segítségével lehetővé vált az első élőlény (Haemophilius 

influnezae baktérium) DNS szekvenciájának meghatározása, melyet 1995-ben hoztak nyilvánosságra a Science 

folyóiratban (Science. 1995 Jul 28; 269(5223): 496-512.). Az első szekvenált genom 1,830,140 bázispárt 

tartalmaz egyetlen cirkuláris kromoszómában (1740 fehérje kódoló gén, 58 transzfer RNS és 18 más RNS –t 

kódoló gén). Néhány évvel később, 2003-ban óriási sikerrel befejeződött a Humán Genom Program , ami egy új 

tudományágnak, a genomikának a megalapozását jelentette. A genomika, mint fogalom a genom szóból 

származik, mely alatt a sejtek haploid polinukleotid állományának (a teljes örökítő anyagának; kromoszóma 

készletének, ill. az ezekben foglalt géneknek) az összességét értjük. 

A humán genom két részből nukleáris és mitokondriális DNS-ből épül fel. A nukleáris genom megközelítőleg 

3,2x109 bázist tartalmaz, 24 kromoszóma formájában és megközelítőleg 20 000-25 000 gént kódol. A fehérjéket 

kódoló gének száma így, szemben a korábban jósolt 100 000-el, lényegesen alacsonyabb. A fehérje kódoló 

szekvenciáé ezek alapján a genomnak csak nagyon kis százalékát (mindössze 1,5 %) teszik ki. Jelentős része a 

genomnak un. hulladék/szemét DNS (junk DNS), mely a genomnak 97%-át teszi ki. Még ma sem egyértelmű 

arra a kérdésre a válasz, hogy egyes szekvenciák nem rendelkeznek-e mégis funkcionális szereppel. 

A mitokondriális genom egy 16,569 nukleotidából felépülő cirkuláris DNS molekula, melynek több másolata a 

mitokondriumban helyezkedik el, alapvető funkciója a sejtek energiatermelése. A humán mitokondriális genom 

mindössze 37 gént tartalmaz. 

Az emberi szervezetet felépítő valamennyi sejtmagot tartalmazó sejt rendelkezik a genom másolatával. 

1.2. A genetika rövid története 

A genetika tudományának területei: 

Transzmissziós genetika: 

a tulajdonságok nemzedékről nemzedékre történő átadódását tanulmányozza 

Molekuláris genetika: 

gének szerkezetét, funkcióját, működését vizsgálja 

Populációs genetika: 

a populációk genetikai összetételét és annak változásait tanulmányozza 

A genetika és a genetikai módosítások mérföldköveit, legfontosabb eredményei időrendi sorrendben az 

alábbiakban foglalható össze: 

1859    Darwin elmélete, a Fajok eredete c. könyv megjelenése 

1865    Mendel növénykeresztezési kísérleteivel megállapította az örökletes "faktorok" utódnemzedékekbe 

átjutásának törvényszerűségeit 

1866    Mendel közleménye megjelent, 34 éven át nem ismerték el felismerése jelentőségét 

1900    Mendel vizsgálatai megerősítést nyernek, közleményét lefordítják angolra 

1902   Sir Archibald Garrod: genetika és betegségek kapcsolta 

1902   William Bateson: megszületik a „genetika”, mint elnevezés 

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml
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1905    Bateson és Punnett néhány gén kapcsolatban van „linkage” 

1910-11 Az öröklődés kromoszómális elmélete bizonyítást nyert 

1913    Az első kapcsoltság tékép 

1910-30    Eugenika népszerűsítése 

1925-27    Muller: röntgensugárzás mutációt okoz 

1928    Fred Griffith felismeri, hogy hőinaktivált virulens baktériumok 

1931    Harriet Creighton and Barbara McClintockgenetikai rekombináció kromoszómák átrendeződése 

1941    Beadle és Tatum hipotézise: egy-gén, egy-enzim 

1944    Avery, MacLeod és McCarty: DNS felelős a baktériumok átalakításában 

1950    Chargaff szabályok 

1953    Watson és Crick, Franklin kísérletei alapján felismeri a DNS kettősszálú, spirális szerkezetét 

1957    Crick és Gamow: megalkotja a “centrális dogm” elméletét 

1958    Felfedezik a DNS polimerázt, DNS szakaszok sokszorozásához elengedhetetlenül szükséges enzimet 

1958    Menselson és Stahl szemi-konzervatív DNS replikáció 

1959    mRNS szerepének felismerése 

1966    Felismerik, hogy három nukleotid bázis szekvenciája határoz meg 1 aminosavat, a genetikai kód 

degenerált            

1972    Az első rekombináns DNS-molekula előállítása, restrikciós enzim és ligáz alkalmazásával 

1973 Cohen, Chang és Boyer: az első rekombináns, kettős antibiotikum rezisztens bacterium létrehozása 

1977    Genentech: baktériummal előállított humán fehérje 

1980    Mullis és mtsai (Cetus Corporation) in vitro DNS amplifikáció, PCR reakció felfedezése 

1981    Első transzgénikus állatok létrehozása 

1984    Jeffreys bevezeti a DNS- ujjlenyomat felfedezése 

1985    Laboratóriumon kívül először vizsgálnak genetikailag módosított baktérium-, vírus- és rovarálló 

növényeket 

1990    Fertőzésekkel szembenálló módosított növények 

1990-es évek megkezdődik a Humán Genom Projekt 

1995    automata DNS szekvenálás 

1996    Az élesztő teljes genomjának szekvenálása 

1997    Az első klónozott állat előállítása felnőtt sejtből: Dolly a bárány 

1998    Az első teljes állati genom, egy fonalféreg szekvenciájának meghatározása 

2000    Drosophila genom szekvenálása befejeződött 

2003    A HUMÁN GENOM szekvenciája elkészül 

http://profiles.nlm.nih.gov/LL/
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2009    Az őssejt elmélet kiszélesedik 

Hasznos linkek 

A Humán Genom Program hivatalos honlapja : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/ 

Craig Venter közleménye: a humán genom szekvenciája 

http://www.sciencemag.org/content/291/5507/1304.full.pdf 

2. A DNS szerkezete 

2.1. Genomok 

A DNS kettős hélix szerkezetének megismerése, és ezen keresztül a genetikai információ megfejtése méltán 

tartható a 20. század második felének legnagyobb felfedezésének. 

A felismerés gyakorlati haszna nemcsak a biotechnológia eredményein át vált rendkívüli értékké az ipar és 

mezőgazdaság számára, hanem a humán gyógyászatban is hatalmas lehetőségeket nyitott meg. 

Magyar Tudomány, 2003/5 Ötvös László 50 éves a "kettős csavar" 

http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/kemia/hargittai.html 

2.2. A DNS kémiai összetevői 

A DNS kémiai felépítésének alapegysége a nukleotid 

• foszfátot 

• deoxiribóz cukrot és 

• négy szerves bázisból egyet 

A cukor és a bázis alkotta egység a nukleozid 

deoxiadenozin, deoxiguanozin, deoxicitidin, deoxitimidin 

A nukleotidok teljes kémiai neve:     rövidítése 

deoxiadenozin 5’-monofoszfát, dAMP        - A 

deoxiguanozin 5’-monofoszfát, dGMP        - G 

deoxicitidin 5’-monofoszfát, dCMP             - C 

deoxitimidin 5’-monofoszfát, dTMP             - T 

DNS: A, T, G, C 

RNS: A, U, G, C 

A DNS: tárolja, átörökíti a genetikai információt, szabályozza a tulajdonságok kifejeződését . 

1.1. ábra - A nukleinsavakat felépítő bázisok 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/
http://www.sciencemag.org/content/291/5507/1304.full.pdf
http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/kemia/hargittai.html
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A Chargaff szabályok (1955) 

Az élőlényekből származó DNS-ekben a 

pirimidin nukleotidok  (T + C) mennyisége egyenlő a 

purin (A + G) nukleotidok mennyiségével. 

A T mennyisége egyenlő az A-val, és C mennyisége egyenlő G-vel. 

Azonban A + T és C + G mennyiségek nem feltétlenül egyenlők, azok aránya jellemző az élőlényre, amiből a 

DNS származik. 

2.3. DNS kémiai szerkezete 

A DNS kémiai szerkezete: 

• Pauling: 3 lánc szerkezet 

• Erősen savas környezetben H-hidak? 

• Kémiai melléfogás 

• Röntgendiffrakciós képek (R.Franklin és M.Wilkins, 1953 

A röntgen diffrakcióval kapott adatok azt jelezték, hogy 

- a molekula fonálszerű, 

- a fonál két párhuzamos szerkezetből áll. 

- egyenletes átmérőjű, 

- spirál alakú 

Hogyan illeszthető össze a DNS 4 alapvető alkotórésze: SPIRÁL SZERKEZET?? 

MODELL KÉSZÍTÉS 
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Két lánc modell valószínűbb: pl. kromoszóma duplikáció 

Sejtek osztódása 

Korábbi modell : HIBÁS 

Új modell: 

• erős hidrogénkötések kapcsolják össze a bázisokat 

• az egyik szál szekvenciájából a másik automatikusan meghatározható 

• tökéletes komplementaritás 

Watson és Crick 1953: „Megfejtettük az élet titkát„ 

Nem fogadták el rögtön közleményüket, végül a Nature folyóiratban 1953. április 26-án jelent meg. 

Feloldotta az ellentétet a DNS 4 betűs szerkezete és a feltételezett információtároló képesség között. A biológia 

meghatározó fejlődésének mérföldkövének tekinthető. 

2.4. A kettős spirál jellemzői 

A kettős spirál jellemzői: 

• A nukleotidok szabályosan ismétlődő távolságokban egymás felett helyezkednek el. 

• A nukleotidok lapos molekuláinak síkja merőleges a szál hossztengelyére. 

• A DNS tér-modell két ellentétes polaritású, u.n. antiparallel szálból épül, érvenyesül a nukleotidokra a 

komplementaritás elve 

• A modell egyenletes átmérője a Chargaff  szabályok követésével biztosítható úgy, hogy purin bázissal 

pirimidin bázis áll szemben. Ezeket egymáshoz hidrogén hidak rögzítik. 

• A modellben a hidrofób bázisok belül, a hidrofil cukor és foszfát csoportok kívül helyezkednek el. 

• Minden bázispár egy purint, (A vagy G) és egy pirimidint,  (T vagy C) tartalmaz. 

• Az A-T párt 2, a G-C párt 3 hidrogénhíd stabilizálja. 

• Az antiparallel irányultság 5’-> 3’  irány adja. 

A DNS szerkezete többféle formát vehet fel 

• Az élőlényekben és vizes oldatban a „B” forma a leggyakoribb, ebben a bázisok síkja majdnem merőleges a 

cukor-foszfát gerincre. 

• Dehidrált körülmények között egy tömörebb „A” forma jön létre, melyben a bázisok síkja megdől. 

• Hosszú GCGCGC.... ismétlődések a Z formát vehetik fel, amely balmenetes, zegzugos lefutású és megnyúlt. 

Fogalmak 

Genom : a sejten belüli DNS összessége(kromoszómán belüli és kivüli DNS) 

a biológiai információ tároló helye, mely tartalmazza azt információt ami szükséges ahhoz, hogy az 

előszervezet kialakuljon és az fenntartható legyen. 

Genomika: genom szekvenciájára vonatkozó adatállomány, új gének felfedezése, a géntérképezés, 

különböző fajokból, fajtákból származó genomok összehasonlítása, az új, gén alapú eljárások 

Gén: nukleinsav-szekvenciák 
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fehérjék előállítása és működésük szabályozása 

molekuláris értelemben: a DNS olyan része (exon), amelyet a hírvivő RNS-be ír át a fehérjeszintézis során, 

annak egy részéből származó információ alapján készít fehérje molekulát 

Genotípus: a sejtben tárolt genetikai információ 

A humán genom, felépítése, szerkezete, nukleinsavak szerkezete. 

3. A nukleáris genom 

3.1. A nukleáris genom 

több,  mint 3 milliárd (3,2x108 DNS nukleotid) 

24 kromoszóma (legrövidebb molekula 50,000,000, a leghosszabb 260,000,000  nukleotidot tartalmaz) 

A 24 kromoszóma 22 autoszómából és két nemi kromoszómából (X és Y) áll. 

Összesen kb. 30,000 gén a humán nukleáris genomban 

Szomatikus sejtek::46 kromoszóma 

Ivarsejtek: haploid, 23 kromoszóma: minden egyes autoszómából egy, illetve egy nemi kromoszóma. 

3.2. A mitokondriális genom 

- A mitokondrium fő funkciója a sejt számára nélkülözhetetlen energia előállítása és az energia raktározása 

- 16,569 nukleotidából felépülő körkörös DNS molekula, melynek több másolata a mitokondriumokban 

helyezkedik el 

- A humán mitokondriális genom mindössze 37 gént tartalmaz 

- A mitokondriális DNS csak anyai ágon öröklődik 

- Mitokondriális genetika 

- A mitokondriális DNS cirkuláris DNS 

- 13-14 elektron transzport láncban résztvevő fehérjét, 2 riboszomális, azaz rRNS alegységet és 22 transzfer 

RNS-t kódol 

- A mitokondrium fehérjéit kb. 3000 gén kódolja, melyből mindössze 37 található az mtDNS-ben 

Mutációk: a normálistól való eltérések: környezeti hatások miatt   A mitokondriális DNS-ben van egy kb. 1200 

bp, nem kódoló – ún. hipervariábilis – régió, ahol a bekövetkezett mutációk nem járnak káros 

következményekkel, így az itt kialakult mutációk gyorsan rögzülnek, és aránylag gyorsan elterjedhetnek a 

populációban. Ezen a szakaszon kb. minden tízezredik évben rögzül egy mutáció, ezért ez molekuláris evolúciós 

pontkén is használható. 

4. A DNS replikáció 

4.1. A DNS elméletileg lehetséges replikációs módjai 

• szemikonzervatív 

• konzervatív 

• diszperzív 
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Meselson-Stahl kísérlet (1958): a DNS szemikonzervatív replikációjának bizonyítása. 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/M/Meselson_Stahl.html 

4.2. A DNS replikáció mechanizmusa 

A DNS megduplázódása. 

A DNS szintézis első enzime: Arthur Kornberg E. coli sejtekből izolálta az 50-es évek végén  (DNS polimeráz I 

enzim), mely dNTP-k jelenlétében képes volt a DNS megsokszorozására. 

4.2.1. Alapfogalmak 

Az új DNS-szál mindig 5'-3' irányban szintetizálódik. 

templát szál: meghatározza a komplemeter DNS szekvenciát 

primer: meghatározza a DNS szintézis kezdőpontját 

DNS polimerázok, nukleotidok: dATP, dCTP, dGTP, dTG 

vezető szál : szintézise:  a két DNS-szál  ellentétes irányultságú, az egyik új szál szintézisének az iránya 

megegyezik a replikáció (a két szál szétnyitásának) irányával. 

követő szál : szakaszosan épül fel, az újabb templát szálak szabaddá válását követően. 

Mindkét új szál szintézise azonos irányban halad a villa nyitásával. A követő szál templátja hurkot képez a 

komplexen belül, hogy ez megvalósulhasson. 

Okazaki fragment: követő szál kis szakaszokban történő szintézise 1000-2000 bázispár hosszúságúak. 

Helikázok és topoizomerázok 

4.2.2. A DNS replikáció lépései 

• Replikáció iniciáció (indítás) 

• helkáz, topoizomeráz 

• A replikációs villa kialakulása, replikációs buborék 

• Elongáció (a szál szintézise, hosszabbodása) 

• Termináció (a replikáció befejezése) 

• A termék(ek) 

4.2.3. A genetikai kód megfejtése: bázissorrendek megismerése 

• Milyen transzlációs szabályok szerint állnak elő a polipepdik szekvenciák? 

• Hogyan határozza meg a DNS nukleotid sorrendje az adott ponton beépülő aminosavat? 

• Melyik a 20 közül? A DNS-ben csak 4 bázis van!!! 

• Legalább 3 nukleotidra van szükség 

• (permutaciók száma 64: 4x4x4) 

• 4 nukleotid redundáns 

Brenner és Crick: kísérlet, mutációk, bázishármasok egyetlen bázispár hiba súlyos következmények: 

KERETELTOLÓDÁS, hibás fehérje. 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/M/Meselson_Stahl.html
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5. Transzkripció 

5.1. Transzkripció 

• egy adott kódrendszer elemeinek egy másik kódrendszerbe történő átkódolása 

• Az RNS-molekulák szintézisét az RNS-polimerázok katalizálják 

• Az RNS-szintézis mechanizmusa hasonlít a DNS-replikáció mechanizmusához 

• Promóter: DNS templát azon helye, ahol az átírás megkezdődik 

• Terminátor: ahol befejeződik 

• RNS-polimeráz enzim „leolvassa” a DNS-t felépítő nukleotidok sorrendjét, nukleozidokat épít be az RNS-

lánc 

• Az RNS bázisai a DNS-bázisaival ideiglenes hidrogén-kötéseket képesek létesíteni (adenin-uracillal, guanin -

citozinnal). 

Az RNS-polimeráz: nincs nukleáz (nukleinsav bontó) aktivitása, így képtelen kijavítani a hibásan bekötött 

nukleotidokat. A hibás átírás a transzkripció esetében csak az aktuálisan képződő fehérjemolekulát teszi nagy 

valószínűséggel működésképtelenné a folyamat a következő átíráskor helyreáll. RNS-polimeráz nem igényel 

primert. 

5.2. A transzkripció lépései 

1. iniciáció 

• RNS polimeráz promóterhez kapcsolódik 

• transzkripciós startpont 

• az első átírásra kerülő bázispár 

• alfa hélix szétválik 

• kódoló ~értelmes szál ~szensz szál 

• templát ~ antiszensz 

2. elongáció ~láncépítés 

• RNS polimeráz 

• átírásra kerül 

• exon 

• fehérjét kódoló régió 

• intron 

• fehérjét nem kódoló régió 

3. tertermináció 

RNS termék, RNS polimeráz felszabadul, DNS visszanyeri duplahelikális szerkezetét 

5.3. RNS típusai 

• mRNS (~hírvivő ~messenger) 
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információátvitel -> minden mRNS egy gén, egy polipeptidlánckodon: információk tárolása, minden bázis 

hármas egy meghatározott aminosavat kódol. START és STOP jelek. 

Ugyanazok a bázishármasok ugyanazokat az aminosavakat kódolják minden élőlényben.   

A kód degenerált, azaz egy aminosavat több bázishármas is kódolhat. 

• rRNS 

riboszómák struktuális eleme 

citoplazma endoplazmatikus retikulum (ER) 

• tRNS (~szállító ~transfer) 

3’ vége aminosavat köt 

5’ vége bázishármast tartalmaz 

antikodon 

mRNS kodonját ismeri fel 

egyedi térszerkezet 

5.4. Transzláció : RNS - > fehérje 

Transzláció: 

• aminosavak összefűzése polipeptidlánccá 

• bonyolult térszerkezetű fehérjemolekulák 

• emberi szervezet 10 000 szerkezetű és funkciójú fehérje 

• helye citoplazma endoplazmatikus retikulum riboszómák felszíne ~poliszómák 

Transzláció feltétele: 

• aminosav tRNS-hez kapcsolása 

• aminósav tRNS szintézis 

- specificitása kulcsfontosságú a pontosság szempontjából 

- 20-féle aminosav - > 20-féle szintetáz 

- korrekciós funkció 

5.5. Transzláció lépései 

1. iniciáció 

• riboszómák kis alegységéhez tRNS kapcsolódik 

• mRNS cap struktúra felismerése 

• iniciáció beindítása: 

- AUG kodon keresése 

- CCG purin bázis CCAUGG 
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• nagyobb alegység kapcsolása 

2. elongáció 

• szabad A kötőhelyre a következő kodonnak megfelelő aminosav-tRNS 

• peptidkötés 

- peptidil transzferáz 

• transzlokáció 

-   riboszóma egy triplettel továbblép a riboszómán 

• töltetlen tRNS távozik P kötőhelyről 

• peptidil-tRNS átkerül P kötőhelyre 

• újabb aminosav-tRNS megkötése 

3. termináció 

• A kötőhelyre terminációs kodon UAG, UAA, UGA 

• terminációs faktorok aktiválása 

- elkészült polipeptid lánc felszabadul 

-     mRNS disszociál a riboszómáról 

Poszttranszlációs módosítás: az aminosav oldalláncok utólagos módosítása (pl. foszforilálás, hidroxilálás, 

szulfonálás, glikozilálás stb.) 

6. Génexprsszió 

6.1. Mi az oka annak, hogy egyes gének aktívak, mások pedig 
inaktívak? 

Az emberi szervezet valamennyi sejtje ugyanazt a kromoszóma készletet tartalmazza mégis a specifikus 

szövetekben a géneknek csak kis hányada expresszálódik, a szövetek különböző fehérjéket tartalmaznak. 

Például az a gén, melyik a keratin fehérjét kódolja aktív a bőrsejtekben, de ugyanakkor nem fejeződik ki az 

agysejtekben. 

Mi határozza meg, hogy az egyes szövetek melyik gént expresszálják, melyik aktiválódik? A génexpresszió 

(génkifejeződés) szabályozásának legfontosabb szintje a transzkripció. Minél nagyobb méretű a genom a 

szabályozás annál összetettebb a számos biokémiai folyamat működésének szabályozása, összehangolása miatt. 

Ugyancsak nagyobb a környezetből érkező különböző jelek száma, ami igen bonyolult kölcsönhatási 

rendszereket igényel. A szövetek specifikus működéséhez, a differenciáció egyes lépéseihez meghatározott 

génkészlet szükséges. A gének kifejeződésének szabályozása, melynek során figyelemmel kell lenni a 

pillanatnyi környezeti hatásokra is, több szinten nyilvánul meg. 

A génkifejeződés a DNS-RNS-fehérje útvonal bármely szintjén szabályozható és befolyásolható. Fontos 

szerepet játszik a kromatinszerkezet (szokták durvább szintű szabályozásnak is nevezni), abban az értelemben, 

hogy a kromatinszerkezet kondenzáltsága határozza meg, hogy melyek azok a gének, amelyek hozzáférhetőek 

az RNS- polimeráz számára és melyek nem. A kromatinkondenzáció mellett a hisztonok modifikálása is 

szabályozó hatással bír, mivel a hiszton acetiláció elősegíti, a dezacetiláció gátolja az adott DNS- szekvencia 

átírását. A génexpresszió finom szintű szabályozását szabályozó elemek (un. cisz-elemek) és a velük 

kölcsönhatásban lévő transzkripciós faktorok (un. transz elemek) irányítják. A transzkripciós faktorok képesek 

felismerni és hozzákötődni a DNS meghatározott szakaszaihoz, ezáltal befolyásolni az RNS átírását. A cisz-

elemek sokszor több 100 vagy akár 1000 kb távolságra helyezkednek el a géntől, ellentétben a promóter 

szekvenciától, mely a génátírást iniciálja. A promóterek a közvetlenül a gének előtt elhelyezkedő DNS 
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szakaszok és a transzkripcióban rendkívül fontos szerepet töltenek be. Funkciójukat tekintve meghatározzák az 

adott gén átírásának helyét, irányát és gyakoriságát. A promoterek deléciókat és pontmutációkat tartalmazó 

változatokkal („up és down” mutációk) fokozzák vagy gyengítik a génátírást. 

6.2. A transzkripció szövetspecifikus szabályozása 

A cisz DNS elemek, melyek ENCHANCER (ERŐSÍTŐ) és silencer (csendesítő, gátló) elemek lehetnek, a 

szövet és fejlődési állapot-specifikus génexpresszió kulcselemei, hatásukat távolságtól és orientációtól 

függetlenül képesek kifejteni. 

A szövetspecifictás két úton jöhet létre, vagy egy olyan aktivátor kötődik az cisz elemhez (enchancer), ami csak 

néhány sejttípusban van jelen, vagy, alternatív módon, egy szövetspecifikus elem egy olyan cisz elemet, mely 

megakadályozza a transzkripciós faktor kötődését. 
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2. fejezet - Genomikai vizsgálatok 

1. Genomikai vizsgálómódszerek 

1.1. Általános bemutatás 

Az informatikának a molekuláris biológiába történő integrálódása, a bioinformatika létrejötte lehetővé tette, 

hogy a hagyományos genetikai vizsgáló módszerek mellett olyan technikák jöjjenek létre, melyek 

eredményeként a genetikai kutatások, továbbá a genetikai vizsgáló módszerek forradalmi átalakuláson mehettek 

keresztül. Az élő szervezeteket felépítő különböző molekuláris rendszerek működésének megismerése, az 

megismerést lehetővé tevő kísérletes biológiai vizsgálatok legfontosabb mozgatójává vált a genomika oldaláról 

történő megközelítés. Az összes génre kiterjedő génszintű megközelítések (szerkezeti) kiszélesedtek a 

génexpressziós változások és/vagy fehérjeszintű (funkcionális) eltérések analízisével. Létrejött a genomikai 

megközelítés, mely szinte a biológia minden területén a gének szerkezeti megismerése mellett jelentősen 

hozzájárult azok funkciójának megismeréséhez.  A genomika területén megszületett eredmények 

forradalmasították a biomedicinát, nemcsak az alapkutatás, de diagnosztika és terápia területén forradalmi 

értékű eredmények születtek. 

 A biomedicina igen jelentős gyakorlati eredménye az ember genetikai állományának, a DNS bázissorendjének 

meghatározása, a genom kódoló szekvenciáinak megismerése, új betegség specifikus gének megismerése. Az új 

módszertani fejlesztések, melyek közül kiemelkedő jelentőségűek a polimeráz láncreakció (PCR), rekombináns 

DNS technológiák, szekvenálás, in situ hibridizációs technikák és különböző nukleinsav mikrocsip alapú 

módszerek kidolgozása és alkalmazása, lehetővé tették, hogy ma már nemcsak egyedi gének eltéréseit tudjuk 

tanulmányozni, hanem a genom egészében létrejött változások sorozatát is képesek vagyunk vizsgálni. 

A biomedicinában a genomikai vizsgáló módszerek közül azoknak az eljárásoknak van kiemelkedő jelentősége, 

melyek szignifikánsan hozzájárulnak a betegségek iránti fogékonyság korai felismeréséhez, a betegségek 

progressziójában szerepet játszó genom eltérések kimutatásához, a betegségekre jellemző molekuláris eltérések 

diagnoszkiai értékű detektálásához és akár ezen eltérések alapján a terápia kiválasztásához, hatékonyságának 

monitorozásához. Ezek közé a módszertani megközelítések közé tartoznak. 

- a genom eltéréseit kutató azon módszerek, melyek alkalmazásával új, betegség specifikus 

génpolimorfizmusok/génvariánsok (kromoszóma kópiaszám variciók) ismerhetők meg. Forradalmi lépésként 

említjük meg az in situ hibiridizációs módszereket (interfázisos citogenetika, array/mikrocsip alapú módszerek) 

PCR alapú technikák, 

- gének funkcionális vizsgálatai, melyekkel különböző környezeti karcinogének okozta expozíciók mértékét 

jellemző funkcionális eltérések ismerhetők fel, olyan molekuláris útvonalak azonosíthatók, melyekben résztvevő 

funkcionális szereppel bíró molekulák terápiás célpontként a betegség hatékonyabb gyógyítását 

eredményezhetik. 

A hagyományosan már évtizedek óta alkalmazott módszerek alkalmazásának kiterjesztéséhez, más módszerekbe 

történő integrálásához és új módszertani megközelítések létrejöttéhez jelentősen hozzájárultak azok az igények, 

melyek a genomprogramok eredményes megvalósításához szükségesek voltak. A genom vizsgálatok 

eredményeit a genom adatbázisok foglalják össze, melyek rendezett adatbázisok a gének tulajdonságait nemcsak 

szerkezeti, de összehasonlítható funkcionális szempontból csoportosítottan foglalja össze, melyek mindenki 

számára ingyen hozzáférhetők, és meghatározott feltételek mellett bővíthetők, aktualizálhatók. 

1.2. Sanger-féle DNS szekvenálás 

A nukleinsavak bázissorrendjének meghatározásához történt hozzájárulásukért két tudós, Walter Gilbert és 

Frederick Sanger 1980-ban kémiai Nobel-díjat kapott. Gilbert kémiai eljáráson alapuló módszere kevésbé terjedt 

el ugyanakkor a Sanger-féle szekvenálás széleskörű alkalmazást nyert. 

A Sanger szekvenálás alapját a minden osztódó sejtben végbemenő DNS replikáció folyamata képezi. A 

módszer a templátfüggő DNS polimeráz enzimek azon tulajdonságát használja ki, hogy ha a szekvenálandó 

DNS szálhoz (templát DNS) nagy specifitással egy ismert szekvenciájú, rövid DNS szakasz (primer) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gilbert
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Gilbert
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kapcsolódik, majd a reakcióelegyben jelenlévő DNS polimeráz enzimek a dNTP-k felhasználásával felépítik a 

templát DNS szekvenciájával komplementer DNS szálat. 

2.1. ábra - Sanger-féle DNS szekvenálás 

 

A szekvenálási rekció pontosan szabályozott körülmények között zajlik. 

Lépései 

1. a templát DNS denaturálása (a kettősszálú DNS szálak elválnak egymástól), 

2. a mintához DNS-polimerázt, primert, valamint a DNS négy dezoxi-nukleotid-trifoszfát-alkotórészét (dGTP, 

dTTP, dATP, dCTP: dNTP) adják, 

3. ezt a primer/templát keverékének négy reakcióelegyre történő szétosztása követi, 

4. az egyes részmintákhoz valamelyik nukleotid módosított formáját, a didezoxi-nukleotid-trifoszfátot (ddGTP, 

ddTTP, ddATP, ddCTP: ddNTP) keverik, 

A módosított nukleotidok (ddNTP) abban különböznek a DNS-t felépítő nukleotidoktól, hogy nem tartalmaznak 

hidroxil-csoportot a dezoxiribóz 3-as szénatomján. A módosított nukleotidok közül az egyik izotóppal jelölik. 

5. a szekvenálás következő lépésében a DNS polimeráz enzim jelzetlen és jelzett nukleotidokat épít be a 

szintetizálódó DNS szálba. 

Amikor azonban egy izotóppal jelzett nukleotid (pl. [32P]ddGTP) kapcsolódik a lánchoz, a DNS szál további 

szintézise leáll a reakció elegyekben, mert hiányzik a DNS lánc kiegészítéséhez szükséges szabad 3'-OH 

végződés. A ddNTP-k mennyiségét úgy választják meg, hogy beépülésük véletlenszerű legyen és gyakoriságuk 

ritkán következzen be, ugyanakkor az egyfajta ddNTP-t tartalmazó reakcióelegy különböző hosszúságban, az 

adott dNTP minden előfordulásánál tartalmazzon a szintézist leállító jelzett ddNTP-t. A szintézissel előállított 

DNS fragmenteket hosszúságuk alapján denaturáló poliakrilamid gél-elektroforézisssel választják szét. A 

nukleotidok beépülési sorrendjét autoradiográfiával detektálják. A szintetizálódott DNS szekvenciájának 

leolvasása, figyelembe véve a nukleotidok felvitelének sorrendjét, az 5’ --- 3’ irányban alulról felfelé haladva 

történik. 

A Sanger által kifejlesztett szekvenálást, mint jól bevált és viszonylag olcsó módszert hosszú éveken keresztül 

alkalmazták világszerte. Hátránya, hogy rendkívül munkaigényes volt, csak 400-500 bázispárnyi szekvencia 
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egyidejű leolvasását tette lehetővé egy reakció során. A reakció detektálásához használt röntgenfilmek előhívása 

és a szekvencia leolvasása is hosszú ideig tartott. Ezért egyre nagyobb lett az igény a gyorsabb, hatékonyabb, 

radioaktív izotópokat nélkülöző automatizált módszer kifejlesztése iránt. 

1.3. Automatizált DNS szekvenálás 

A DNS szekvenálás automatizálásában úttörő szerepet vállalt egy kaliforniai munkacsoport (California Institute 

of Technology), melynek vezetője Lee Hood volt. Alap ötlet az izotóppal jelzett módosított nukleotidokat négy 

különböző fluoreszcens festékkel jelölték. A szekvenáláshoz így elegendő volt egyetlen reakció elegy, így a 

Sanger-féle szekvenálás gyorsasága már négyszeresére emelkedett. Ilyen körülmények között a fluoreszcensen 

jelzett ddNTP-k a szintézis leállítása mellett detektálási feladatokat is elláttak. 

A szekvenálás fluoreszcensen jelzett nukleotidokkal gélben vándorló, különböző fluorofórokkal jelzett DNS 

fragmenteket, folyamatosan gerjesztő lézerfényforrással világítják meg. A négyféle fluoreszcens festék a rá 

jellemző színt bocsátja ki. Az emittált fényintenzitásokat fénydetektorokkal rögzítik, így minden DNS 

fragmentről pontosan megállapítható, hogy melyik fluoreszcensen jelzett ddNTP-vel végződik. A számítógéppel 

rögzített adatok alapján a DNS szekvenciáját a program leolvassa. Az automata DNS szekvenátorokban a DNS 

fragmentek molekulatömeg szerinti elválasztása poliakrilamid gélen végezték, egy DNS szekvencia 

leolvasásához elegendő egy gélzsebbe felvinni a szekvencia leolvasásához a mintát. A fluoreszcensen jelzett 

ddNTP-kről összegyűjtött adatok feldolgozása, a szekvencia betűsorrendjének lefordítása számítógépes 

programok segítségével történik. Az automatizálás nélkül még a legegyszerűbb genom szekvenálása is hosszú 

ideig tartott volna. Ennek fő oka, hogy nagy pontossággal csak rövid DNS szakaszok szekvenálhatók a 

módszerrel (~ 800-1000 bp), ez a méret nagyon távol esik akár egyetlen kromoszóma méretétől is, melyek 

hossza 50-250 millió bázis között változik. További nehézséget jelentett, hogy a szekvenálást csak az indító 

szekvencia (primer szekvencia) ismeretében tudták elkezdeni, ami gyakran nem állt rendelkezésre. 

Ennek a problémának a kiküszöbölésére a DNS-t általában kisebb, jól kezelhető fragmentekre darabolták, majd 

ezt követően cirkuláris plazmidokba (hordozó bacteriális cirkuláris DNS) vagy vektorokba klónozták. A 

vektorok szekvenciájának ismeretében a klónozást követően bármilyen szekvenciájú DNS szakasz szekvenciáját 

meg lehetett határozni. 

A DNS szekvenálás hatékonyságát a polimeráz láncreakció bevonásával (PCR) tovább emelték. Ennek a 

technikai újításnak különböző formáit fejlesztették ki. A viszonylag lassú gélről történő szekvencia leolvasást 

felváltották a kapilláris gélelektoforézis módszerével. 

A kapilláris gélelektroforézis előnye a hagyományos eljárásokhoz képest, hogy lehetőséget nyújt a gél mátrixok 

összetételének széles tartományban történő változtatására, nagyszámú minta gyors és pontos analízisére, ami 

elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy a Humán Genom Projekt belátható időn belül befejeződjön. 

Hasznos link: 

http://www.genome.gov/19519278 

1.4. Genom adatbázisok, gének azonosítása 

A humán genom projekt óriási adathalmazából egyértelművé vált, hogy a gének száma a korábban becsült 100 

000-hez képest alacsonyabb. Jelenlegi becslések alapján mindössze 20 000 - 25 000, ez a szám sem végleges 

még tovább csökkenhet a jövőben. A funkcionális szereppel bíró, fehérjét kódoló gének azonosítása nem 

könnyű feladat a humán genomban, még a teljes DNS szekvencia ismeretében sem. A genomnak ugyanis 

kevesebb, mint 2%-a kódol valamilyen fehérjét, a maradék 98% szabályozó régiókat, géneket elválasztó 

szakaszokat, ill. a genom több mint felét kitevő ismétlődő szekvenciákat tartalmaz, melyek funkciója még ma 

nem tisztázott. 

Az első kromoszóma (22-es kromoszóma) teljes szekvenciáját 1999-ben közölték, mely 33,4 millió bázispárból 

épül fel, ez a genom 1,1 százalékát jelenti. Nagyon izgalmas kérdés volt a kromoszómán található gének 

számának megállapítása. Amennyiben a kezdetben feltételezett 100 000 génszám igaz lenne és a gének 

egyenletes eloszlását feltételezik a 22-es kromoszómán legalább 1100 génnek kellett volna lenni. Ugyanakkor 

kiderült, hogy a gének száma ennél lényegesen alacsonyabbnak, mindössze 545-nek adódott. Hasonlóan kisebb 

a génsűrűség a vártnál a 22-es kromoszómával összemérhető 21-es kromoszómán, meylen mindössze 236 gént 

azonosítottak. Az az igen nagyszámú variáció, ami az emberi populáció tagjait jellemzi, meglepően kevés gén 

http://www.genome.gov/19519278
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ellenőrzése alatt áll. Ennek elsődleges oka a gének közti kölcsönhatás, továbbá gén és környezet közötti 

kölcsönhatásokra vezethető vissza. 

A gének azonosításának több módja ismert. Az egyik megközelítés a más fajokban is előforduló, konzervált 

szekvenciájú gének szekvencia-homológiájának keresésén alapul. A módszer hátránya, hogy fontos humán 

specifikus gének azonosítatlanul maradhatnak. Egy másik lehetőség a cDNS könyvtárakban történő génkeresés. 

Ezekhez az adatbázisokhoz a szekvencia adatokat úgy nyerték, hogy a sejtekből vagy szövetekből izolált RNS-t 

cDNS-re átírták, majd klónozást követően a DNS egy kis, kb. 500 bázispár hosszúságú szakaszát 

megszekvenálták, ezek a génkifeződési-markerek „expressed sequence tag” (EST) alkalmasak a cDNS 

azonosítására, de nem feltétlenül tartalmazzák a cDNS-t leíró lokusz genom pozícióját vagy a gén által kódolt 

fehérje funkcióját. A cDNS könyvtárak segítséget nyújtanak az exon szakaszok pozíciójának meghatározásában, 

az átírt genom szakaszok (transzkriptumok) szisztematikus megismerésében, potenciálisan új fehérje molekulák 

kódoló régióinak azonosításában, és mint szekvencia-címkék hozzájárulnak ismeretlen gének felfedezéséhez is. 

Az EST-k száma idővel olyan méreteket öltött, hogy önálló adatbázisokat kellett létrehozni a kezelésükre és a 

keresés megkönnyítésére. Ezek általában a nagy adatbázis gyűjtemények részét képezik, mint pl. a GenBank: 

National Center for Biotechnology USA (NCBI), European Molecular Biology Laboratory (EMBL) által 

gondozott adatbázisok valamint a Japánban a DNA Data Bank of Japan (DDBJ). Az adatbankok között 

rendkívül szoros a kapcsolat. Az összegyűjtött szekvenciákat és a hozzájuk tartozó információkat 24 óránként 

egyeztetik és kicserélik egymás között, így az adatbázis felhasználók ugyanazt az eredményt kapják függetlenül, 

hogy a három közül melyik adatbázist használták. 

2. A polimeráz láncreakció 

2.1. A polimeráz láncreakcióról általában 

A DNS szekvenáláshoz felhasznált DNS fragmentek amplifikálása (megsokszorozása) sokáig csak élő sejtekben 

un. vektorok segítségével (baktériumokban, élesztőben) volt lehetséges. 1985-ben Kary Mullis zseniális ötletére 

támaszkodva új eljárást, a polimeráz láncreakciót (PCR) dolgozott ki, melyért 1993-ban kémiai Nobel díjat 

kapott. A PCR új lehetőségeket teremtett a molekuláris diagnosztikában, forradalmasította a géntechnológiát, 

alkalmazásával bármilyen ismert szekvenciájú DNS-szakasz nagy mennyiségben előállítható (amplifikálható). 

A PCR technikával akár egyetlen példányban jelenlévő DNS darab is felsokszorozható, míg a korábbi 

módszerekhez (klónozás) már a kiindulásnál is nagyobb mennyiségű tisztított DNS-re volt szükség. Ennek 

azonban az a feltétele, hogy ismert legyen a DNS-szakasz szekvenciája legalább a szekvenálandó DNS fragment 

elején és végén, ezért alkalmazását csak a DNS szekvenálás és az oligonukleotid szintézis módszereinek 

megismerése, fejlődése tette lehetővé . A néhány nukleotidból álló DNS szakasz szekvenciájának ismeretében 

tudták elkészíteni a PCR reakcióhoz szükséges indítószekvenciát (primer). A primer 20-25 bázispár hosszúságú, 

egyszálú DNS oligonukleotid darab, ami komplementer az amplifikálandó DNS-szakasz egyik (5’), illetve 

másik láncának 3’-végével. A PCR reakció során legelterjedtebben alkalmazott DNS polimeráz enzim a Taq 

polimeráz, melyet a Yellowstone Park igen magas hőmérsékletű hőforrásaiban élő baktériumból (Thermus 

aquaticus) izolálták. Aktivitását megőrzi olyan hőmérsékleten is ahol a DNS-t denaturálni kell. 

2.2. Polimeráz láncreakció lépései 

A következő ábra foglalja össze sematikusan a Polimeráz láncreakció lépéseit. 

2.2. ábra - A PCR lépései 

http://www.ebi.ac.uk/genomes/
http://tolweb.org/Deinococcus-Thermus/2288
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1. a DNS templát DNS magas hőmérsékletre történő hevítése (a folyamat neve denaturáció: 94-96 oC), a DNS 

két szála különválik. 

2. a hőmérséklet csökkentését (45-60 oC) követően a primerek a komplementer indító-szekvenciához 

hibridizálnak (a folyamat neve: annealing, primer kapcsolódási lépés) 

3. ebben a lépésben a DNS polimeráz enzim játsza a fő szerepet, az enzim a primerektől elindulva megkezdi a 

templát szálnak megfelelő DNS szintézisét és létrehozza a következő ciklusban templátnak számító DNS 

szálakat. 

4. a reakció végére az első ciklus során a kiindulási DNS-szakasz mennyisége megkétszereződik. 

5. a folyamat az első lépéshez hasonlóan újra indul, azaz a reakció elegy ismételt magas hőmérsékletre történő 

emelésével (94-96 Co) a reakció (azaz a DNS szál felépítése) megismétlődik, és a folyamat végére a DNS 

mennyisége imételten a kétszeresére nő. 

Kiegészítő ismeretek Polimeráz láncreakció változatai, alkalmazási területei 

2.3. PCR termék detektálása gélelelektroforézissel 

A gélelektroforézis során ismert méretű DNS-t használnak molekulasúly markernek, így a termék kvalitatív és 

kvantitatív analízise valósítható meg. 

2.3. ábra - PCR termékek gélelektorforetikus megjelenítése 

http://csw.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/dnsklon/laborgyak/A%20PCR%20technika%20%E9s%20alkalmaz%E1si%20ter%FCletei2.pdf
http://csw.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/mezgaz/dnsklon/laborgyak/gelefo.pdf
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2.4. A PCR alkalmazásai 

A PCR legnagyobb előnye óriási sokszorozó képességében rejlik. Alkalmazásával olyan vizsgálatok is 

megvalósíthatók, melyekhez nagyon kis mennyiségű DNS áll rendelkezésre, legyen az diagnosztikai teszt, 

bűnügyek során személyek azonosítása vagy kutatási feladat megvalósítása. 

A PCR módszer ma már teljesen automatizált és számtalan formája létezik. Egy speciális kivitelezését jelenti a 

vizsgálandó szövetminta, illetve sejtpreparátum in situ vizsgálata (in situ PCR), amikor a vizsgálati mintát 

(szöveti metszet vagy sejtpreparátum) egy tárgylemezre helyezik. Ebben az esetben a PCR reakció a 

tárgylemezen valósul meg. Így nemcsak a vizsgált nukleinsav mennyiségét, hanem annak sejtszintű 

lokalizációját is meg lehet határozni. 

A diagnosztikai alkalmazások közül kiemelkednek a fertőző ágensek (vírusok és baktériumok 

http://www.virologyj.com/content/pdf/1743-422X-4-65.pdf), betegség specifikus eltérések (mutációk, 

kromoszómaszakaszok közötti transzlokációk, deléciók, génamplifikációk) kimutatására kifejlesztett 

módszerek. De a módszert széles körben alkalmazzák az evolúció-, a fejlődés- és molekuláris biológiában, 

populációgenetikában, örökletes betegségekkel összefüggő genetikai eltérések kimutatásában, igazságügyi 

orvostani vizsgálatokban, rokoni kapcsolatok megállapításában, gyógyszer-kutatásban, kémiai hatóanyagok által 

előidézett génexpressziós változások nyomon követésében. A módszer széleskörű alkalmazást nyert a fertőző 

betegségeket okozó ágensek (vírusok és baktériumok) kimutatásában. A mikroorganizmusok jelenléte 

közvetlenül a fertőzést követően kimutathjatók, így napokkal esetleg hónapokkal a tünetek megjelenése előtt a 

pontos diagnózis alapján a fertőzöttek kezelése elkezdhető. 

Molekuláris és PCR alapú vizsgálatok az ivóvíz minősítésére. 

2.5. Génexpresszió változások kimutatása PCR-al 

A PCR a DNS kiválasztott szakaszainak megsorozása mellett alkalmas a gének által átírt mRNS vizsgálatára, a 

génexpressziós változások detektálására is. A génexpressziós változások kimutatása reverz-transzkriptáz PCR 

http://www.virologyj.com/content/pdf/1743-422X-4-65.pdf
http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/vizikozmuhaccp.pdf
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(RT-PCR) technikával lehetséges. Elmélete azonos a DNS alapú PCR-al, azzal a különbséggel, hogy a PCR-t 

megelőzi egy reverz transzkripció, melynek során az egyszálú mRNS-t kettősszálú cDNS-é írják át. Erre azért 

van szükség, mert az RNS molekula kevésbé stabil, mint a DNS, a környezetben nagy mennyiségben jelenlévő 

RN-áz enzimek hatására gyorsan lebomlik. A RT-PCR egyik fő hibaforrása, hogy a PCR végtermékek 

mennyiségét hagyományosan a 30-40-ik ciklus után mérik, azaz akkor, amikor a reakció már a telítési fázisba 

került, azaz a reakció kimerült, így az elegyben lévő nukelinsav mennyiségére nem lehet már pontosan 

következtetni. A génexpresszió mértékének kimutatására ma már úgynevezett kvantitatív PCR (Q-PCR), vagy 

valós idejű PCR (real time PCR: RT-PCR) módszert alkalmaznak. A valós idejű kvantitatív PCR eljárás során a 

PCR-ciklusokkal egyidőben történik a keletkezett PCR termékek mennyiségének detektálása. A detektálás a 

fluoreszcencia energiatranszfer elvén alapul. A reakció elegyhez a normál primereken kívül két rövid próbát is 

alkalmaznak, melyek a primerek által kijelölt DNS szakasz megfelelő helyére specifikusak. Ezek hossza 20-30 

bázis, melyeket úgy terveznek meg, hogy bekötődésük után köztük 1-4 bázis „szünet” legyen. Az egyik próba 3' 

végéhez zölden fluoreszkáló festéket kötnek, a másik próba 5' végét pirosan fluoreszkáló festékkel módosítják. 

Ha a keresett szekvencia jelen van, a két fluoreszcensen jelzett próba bekötődik a templát DNS komplementer 

szakaszához. Az 1-4 bázis közelségbe kerülő fluoreszcens molekulák között energia transzfer jön létre, ennek 

eredmény az lesz, hogy a zölden fluoreszkáló festék által emittált fény gerjeszti a másik festéket, ami piros 

fluoreszcenciát fog kibocsátani, ez utóbbit detektálja PCR készülék. A mérés ciklusonként történik, a keletkező 

fluoreszcens jel nagysága az aktuális specifikus targetek számától függ. A módszer alkalmas un. olvadáspont 

analízissel pontmutációk kimutatására, amennyiben a próbát a mutáció helyére tervezik. 

A kvantitatív valós idejű (real-time) PCR (qRT-PCCR) módszerek kidolgozásával lehetőség nyílt arra, hogy egy 

adott molekuláris eltérést ne csak minőségileg, hanem mennyiségileg is meg lehessen határozni mind a DNS 

(kópiaszám) mind az RNS (génexpresszió) szintjén. 

3. Nukleinsav alapú mikrochipek, mikro-array 
módszerek 

3.1. A módszerekről általában 

Az 1990-es évek közepéig a gének funkciójának és eltéréseinek tanulmányozása egyedi gének vizsgálatán 

alapult, mely igen munkaigényes, kis hatékonysággal jellemzhető megközelítés volt. Fontos, nyugodtan 

mondhatjuk mérföldkőnek tekinthető változás akkor következett be, amikor bevezették a DNSchip (mikrochip, 

génchip, génlapka) technológiát. A módszerrel lehetővé vált számos, akár több ezer vagy tízezer 

génfunkciójának szisztematikus analízise, méretük ugyanakkor igen kicsi, valamennyi emberi gén reprezentása 

elfér egy négyzetcentiméren. 

A mikroarray alapú vizsgálatok felhasználási területe igen széles, alkalmazhatók: 

- génkifejeződés mértékének meghatározására (mRNS expresszió), 

- a génfunkciók szisztematikus analízisére, 

- a DNS-ben található kis, akár egyetlen nukleotidot érintő mutációk kimutatására (egyedi nukelotid 

polimorfizmusok; single nucleotid polymorphism: SNP), 

- nagyobb szekvenciákat magába foglaló kópiaszám variációk (copy number variation: CNV) kimutatására 

- a normál genomtól eltérő változások (deléciók, amplifikációk, kromoszómák számbeli eltéréseinek, DNS 

hipermetiláció) felismerésére. 

Hogyan készülnek DNS mikrochipek? 

A mikrochipek pontosan ismert, számítógéppel rögzitett rendezett elemeket (kis DNA szekvenciák, oligok, 

cDNS, fehérje stb.) tartalmaznak műanyag, szilikon vagy üveghordozókra rögzítva. Az elemek száma 1000-től 

több százezerig terjedhet. A mikrochipek elemeinek pontos paraméterei adatbázisokkal vannak összekötve, 

melyek számos új lehetőséget (pl. a detektált eltérések pontos genom poziciójának meghatározása, a génekről, 

eltérésekről rendelkezésre allá eddigi ismeretek listája) bíztosítanak az analíziseket követően. 

Röviden a DNS mikroarray előállításáról: A DNS kisebb méretű (25-60 bázispár hosszúságú oligo) vagy 

lényegesen nagyobb hosszúságú (cDNS, BAC klónok) szekvenciáinak mikrochipekre történő felviteléhez 

http://www.nature.com/nbt/journal/v24/n3/pdf/nbt0306-301b.pdf
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számos módszert alkalmaznak. A legelterjedtebb eljárások közé tartozik a fotolitográfia, a mechanikus 

felcseppentés robot segítségével (ink-jet módszer). A fotolitográfia eljárás, melyet korábban a 

mikroelektronikában alkalmaztak, bevezetése a mikroarray technológiában Steven Fodor magyar származású 

kaliforniai kutató nevéhez fűződik (http://www.dnalc.org/view/15919-GeneChip-.html). 

A mikrochipek alkalmasak arra, hogy külső környezeti behatások következtében megváltozott gének 

expressziós profilját, különböző génvariánsokat, gének szerkezeti változásait, ismerjük meg valamint 

lehetőséget szolgáltatnak összehasonlító génexpressziós vizsgálatokra is. 

3.2. A génexpressziós vizsgálatok mikrochippel 

A DNSchipek segítségével végezhető génexpressziós vizsgálatok sematikus ábrázolását a 3.2. ábra szemlélteti. 

Első lépésben a mintákból (sejtek vagy szövetek) RNS-t preparálnak. Majd reverz transzkriptáz enzim 

segítségével cDNS-sé írják át (reverz transzkripció), ezt követően jelzett nuleotidok (dCTP vagy dTTP) 

jelenlétében a duplaszálú cDNS-t templátul véve in vitro transzkripcióval jelzett-cRNS próbákat készítenek. 

ábra 

A jelzett cRNS-t hibridizálják a génexpressziós mikrochipre. A hibridizáció hőmérsékletét és idejét pontosan 

szabályozzák a nem specifikus kötődések elkerülése miatt. A hibiridizáció során a komplementer szekvenciák 

nagy affinitással kapcsolódnak. A kötődés specifikusságát a hibridizációs hőmérséklet és az alkalmazott kísérleti 

körülmények határozzák meg. A gyengén vagy a nem kötődött fluoreszcensen jelzett molekulákat egy mosási 

lépésben eltávolítják. A hibridizáció eredményének leolvasása nagyfelbontású lézer-szkenner alkalmazásával 

történik, a detektorokkal az egyes pontok fluoreszcencia intenzitásának mértékét határozzák meg, amit speciális 

szoftverek segítségével értékelnek ki. A fluoreszcencia intenzitás mértéke arányos, a fluoreszcensen jelzett 

molekulák számával, a génexpresszió mértékével. 

A microarray technológia érzékeny és igen nagyhatékonyságú megközelítést jelent, gének és géntermékek 

ezreinek egyidejű elemzését teszi lehetővé. A módszer alkalmazásával lehetővé válik többek között teljes 

genomok expressziós mintázatának összehasonlítása, a genetikai betegségek kialakulásában szerepet játszó 

mutációk meghatározása, komplex betegségek hajlamosító géncsoportjainak azonosítása, daganatos betegségek 

molekuláris szintű klasszifikációja, sejtek különböző génkifejeződési állapotainak összehasonlítása, egyes 

mikrobiális fertőzések fertőző ágenseinek kimutatása. A génkifejeződési profilok elemzése elősegítheti a 

betegségek korai diagnózisát, segítséget nyújthat a progresszió megjóslásában és hozzájárulhat a terápia 

pontosabb kiválasztásához. 

Néhány alkalmazási lehetőség 

1. népegészségügyi alkalmazás 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2448433/pdf/CFG-03-362.pdf 

2. daganatok genetikai diagnózisa 

http://www.nature.com/scitable/topicpage/genetic-diagnosis-dna-microarrays-and-cancer-1017 

4. Komparatív genom hibridizáció 

A komparatív genomiális hibridizáció (CGH) a fluoreszcencia in situ hibridizáció elvén alapuló molekuláris 

genetikai módszer, melyet 1992-ben Kallioniemi és munkatársai dolgoztak ki. CGH-el a tumor sejtek 

genomjában előforduló kromoszómális eltérésekről (relatív DNS-amplifikációkról és -deléciókról) 

nyerünkinformációt. Ezzel a módszerrel a tumor genomban nemcsak ismert génamplifikációk és géndeléciók 

detektálhatók, hanem ismeretlen genetikai eltérések (DNS többletek és hiányok) is kimutathatók, valamint a 

CGH technikával lehetőség van a tumor sejtekben talált genetikai eltérések kromoszómális szintű 

feltérképezésére is normál kromoszóma preparátumokon. A standard citogenetikával szemben a DNS 

kópiaszám eltérések meghatározásához nincs szükség a tumorsejtekből kromoszóma preparátumok előállítására. 

A friss szöveti minták mellett archív, formalin-fixált paraffinba ágyazott szövetek genetikai analízise is 

megoldható, így lehetőség van a retrospektív vizsgálatokra is. A CGH segítségével tumorok sorozatának 

kromoszómális szintű vizsgálata valósítható meg anélkül, hogy a tumorsejteket mesterséges körülmények között 

manipulálnánk és így az eredeti genetikai eltéréseket esetleg in vitro körülmények között megváltoztatnánk. 

http://www.dnalc.org/view/15919-GeneChip-.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2448433/pdf/CFG-03-362.pdf
http://www.nature.com/scitable/topicpage/genetic-diagnosis-dna-microarrays-and-cancer-1017
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2.4. ábra - Array alapú komparatív genom hibridizáció 

 

Az array CGH felbontását a mikrocsipekre felvitt DNS szekvenciák mérete határozza meg. 

2.5. ábra - Az array CGH felbontása a CGH csipre felvitt targetek méretének 

függvényében 
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Az array-CGH módszer érzékenysége az elmúlt évek során folyamatosan nőtt. Albertson és mtsai közölték az 

első olyan CGH array-t, mely egymást átfedő kromoszóma szakaszokat tartalmazott, így lefedte az egész humán 

genomot, az átlagos felbontás 75 kb-ra változott (2002). A teljes genomot reprezentáló BAC alapú array-ekre 

felvitt egyedi klónok száma 2,400-32,000 elem között változik, az elemszám meghatározza a felbontás mértékét 

is (4.2.) 

A genomi klón alapú arrayek alkalmazása bizonyítottan sikeres, számos alkalmazási lehetőségét írták le és 

bizonyára az alkalmazások köre tovább fog bővülni az elkövetkező években. 

A BAC alapú array-CGH-nek, mint minden módszernek vannak korlátai is, ezek röviden az alábbiak: 

1.) a feloldást az inzertek mérete határozza meg (~ 40 kb cosmid, ~ 100 kb BAC), 

2.) targetek közötti távolság, 

3.) a gyakran ismétlődő szekvencia elemeket (pl. Alu, LINE: lomg interspread repeats) vagy más redundáns 

szekvenciákat (szegmentális duplikációk), centroméra és telomera ismétlődő szakaszait is tartalmazzák. 

cDNS array alkalmazása kópiaszám eltérések kimutatására. 

Az első cDNS alapú array-t, melyet kópiaszám kimutatására alkalmaztak 1995-ben közölték. A gén kópiaszám 

eltérések és a génexpresszió közötti kapcsolatot cDNS microarray-n először Pollack és mtsai vizsgálták (1999). 

Tanulmányozták, hogy milyenkapcsolat áll fenn emlődaganatok és emlőtumor sejtvonalak mRNS 

expressziósprofilja és DNS kópiaszám eltérései között. Ugyanazt a cDNS microarray-t (6,691gén) alkalmazták a 

DNS kópiaszám eltérések és a mRNS expresszió mértékének meghatározására. A párhuzamos microarray 

kísérletek adatainak összehasonlításátkövetően megállapították, hogy a nagyfokú amplifikációval jellemezhető 

génekmérsékelt vagy magas génexpressziót mutatnak, továbbá a génexpresszió mértékét befolyásoló kópiaszám 

eltérésekre különböző mértékű génkópiaszám eltérések jellemzőek. Ezek az adatok jó összhangban vannak 

azokkal a megfigyelésekkel, melyek szerint az ErbB2/HER2/NEU onkogén amplifikáció és a gén általkódolt 

fehérje expressziója sejt-sejtszinten nagyfokú heterogenitást mutat, ez a heterogenitás a génexpresszióban is 

megnyilvánul. Ehhez hasonló vizsgálatokkal eddig jelentős számú olyan gént azonosítottak, melyek különböző 

betegségek patogenezisében fontos szerepet játszanak. A cDNS alapú array-ek legnagyobb hátránya, hogy csak 
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ismert gének eltéréseinek kimutatására alkalmas, intronok és intergén szekvenciák, melyeknek a 

génszabályozásban lehet szerepük nincsenek reprezentálva. 

Forradalmian új lehetőségeketkínálnak az oligonukleotid alapú microarray-ek oa-CGH Az oa-CGH 

platformok egyszálú 25-85mer elemeket tartalmaznak. Az Affymetrix oa-CGH platformja 25mer 

oligonucleotidokat tartalmaz, ezek alkalmazásánál csak a teszt DNS-t kell jelölni és hibridizálni.A többi elérhető 

platformmal összehasonlítva óriási előnye, hogy SNP-k iskimutathatók párhuzamosan. A másik platform-ot az 

Agilent kínálja, a 60meroligo-nukleotidok vannak az array-re szintetizálva. Az analizálható DNSmennyisége 

akár 10 ng is lehet hiszen PCR amplifikációval a kis mennyiségű DNSis alkalmassá válik az analízisre. Az 

Agilent platform alkalmazhatóságát már bizonyították tüdődaganatok genetikai vizsgálata során. A harmadik 

oa-CGH platform megalkotása a NimbleGen nevéhez fűződik. Óriási előnye, hogy igen flexibilis, az 

oligonukleotidok különböző variációs lehetősége vihető fel az arrayre. NimbleGen array CGH platformra 

történő hibridizáció eredményét mutatja a következő ábra. 

2.6. ábra - Array CGH eredmények eltérést nem mutató (A) és a daganat genomban (B) 

számos eltérést mutató mintákon 

 

Lucio és mtsai egy alternatív módszert vezettek be az oa-CGH platformokhoz szükséges DNS jelzésre, amit 

amplifikációs módszerrel kombináltak. A módszer neve ROMA (representational oligonucleotide micro 

arrayanalysis), ehhez akár 50 ng DNS is elegendő, fontos megjegyezni, hogy mivel amplifikációval történik a 

jelzés, mind a teszt, mind a referencia DNS jelzését azonos körülmények között kell elvégezni. A ROMA 

módszer a NimbleGen platformon megbízható és nagyfelbontású analízist eredményez kis mennyiségű DNS-ből 

és alkalmazhatóságát már több munkacsoport bizonyította. 

A teljes genomot mozaikszerűen lefedő array-CGH platform (tiling-pathaCGH) kifejlesztése Ishkanian és 

munkatársai nevéhez fűződik (2004), céljuka genom átfogó analízise és a kacinogenezissel összefüggő ún. 

fokális eltérések (pl. kisméretű gének amplifikációja) azonosít á sa. Az array neve: SMRT (submegabase 

resolution tiling-set), az array-en a human genomeegymást átfedő klónokkal van reprezantálva. Átfedő klónok 

használatával egy egyedi BAC klón feloldása 40-80 kb-ra változott. Ezeknek az ún. tiling-patharrayeknek az 

alkalmazása azért előnyös, mert lehetővé vált mikro-alterációk kimutatása is, valamint jelentősen megnőtt az 

eltérések kimutathatóságának pontossága az ugyanazon régiót lefedő párhuzamos klónok miatt. 
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A tumor genom nagyfelbontású megjelenítésének jelentőségét az alábbi példán szemlélteti: MCL (mantle 

cell lymphoma) jellegzetes eltérése a t(11;14)(q13;q32). Ez a transzlokáció a ciklin D1 onkogén amplifikációját 

eredményezi, azonban a turmorigenezishez további eltérések szükségesek, melyekről pontos információk sokáig 

nem álltak rendelkezésre. Marker-alapú CGH vizsgálatokkal nemrégiben egy 812 klónt tartalmazó array-en, ami 

egyrészt számos MCL specifikus eltérést és 209 (felbontás 15 Mb), a genomot lefedő klónt tartalmazott, 

Kohlhammer és mtsai átlagosan tumoronként 6,7 alterációt detektáltak, valamint 50%-al több genomiális 

szegment eltérését (SeGA: segmental genomic alterations) mutatták ki, mint konvencionális CGH-el. De Leeuw 

ésmtsai a 32,433 klónt tartalmazó tiling-path array-t alkalmazva átlagosan már35,6 eltérést (tartomány: 21-57) 

írtak le és felismertek 35 olyan régiót, melyekről korábban nem volt információ, ezek közül 26% 1 Mb-nál 

kisebb méretű volt. Ez a fenti példa szemléletesen illusztrálja azt a tendenciát, ami az array-CGH feloldásának 

növekedésével együtt járó eltérések számának emelkedését jellemzi. 

Kópiaszám variációk a normál és tumor humán genomokban 

A genom kópiaszám eltéréseinek elemzésekor mindenképpen meg kell említeni azt a napjainkban fokozott 

figyelemmel kísért, váratlan felismerést, mely szerint a humán genomban számos kópiaszám variáció (copy 

number variation CNV) található. Yafrate és mtsai valamint Sebat és mtsai több mint 200 nagyarányú 

kópiaszám polimorfizmusra figyelt fel, melyek mérete 100 kb –tólakár 2 Mb-ig is terjedhet (2004). Ezen 

polimorfizmusok jelentősége ma még nem teljesen ismert, de fontos a gén kópiaszám eltérésekhez történő 

hozzájárulásuk mértékének meghatározása. Az örökletes kópiaszám polimorfizmusok és a szomatikus eltérések 

következtében kialakult génkópiaszám eltérések megkülönböztetése fontos feladat, ez gondos 

vizsgálattervezéssel és referencia kiválasztással valósítható csak meg. Az egyik ilyen lehetőség, pl. ha 

referenciaként a betegből származó normál DNS-t használjuk referenciának. Ezeknek a polimorfizmusoknak 

fontos szerepe lehet a daganatos betegségek iránti fogékonyság megítélésében. 

A tumori genezisben szerepet játszó gének felismeréséhez mindenképpen nagyfelbontású analízisekre van 

szükség. A nagyfelbontású array-CGH-el képesek vagyunk ismert, konccenzusrégiók eltéréseinek finomítására 

és a leszűkíthetjük az eltérések lokalizációját a genomban. A nagyfelbontású array-CGH analízisekkel nagyobb 

a valószínűsége annak, hogy olyan kisméretű, ismeretlen, a daganatok kialakulásával és progressziójával 

összefüggő eltéréseket találjunk, melyeket a korábbi módszerekkel nem tudtunk kimutatni. A nagyfelbontású 

array-CGH platformok hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb elemet tartalmazó diagnosztikus platformokat 

hozzanak létre, melyek klinikai hasznossággal is bírnak, hiszen a kópiaszám eltérések azonnali klinikai és 

diagnosztikai alkalmazással bírhatnak és sok esetben fontos prognosztikai tartalmuk is lehet. 

Eddig az array-CGH platformot elsősorban genetikai eltérések felismerésére alkalmazták. Az első olyan array-

CGH platformot, mely klinikai kipróbálás stádiumában van 2004-benállították össze. Ezt a B-CLL klinikai 

klasszifikációjának és a terápia kiválasztásának megkönnyítésére fejlesztették ki (Lichter munkacsoportja, 

Heidelberg). A komplex genetikai eltérések alapján eldönthető, hogy kemoterápia vagy őssejt transzplantáció 

javasolt a betegség gyógyítására. 

Tumorok sorozatának tanulmányozásával számos olyan információhoz juthatunk, melyek hozzájárulnak a 

daganatok progresszióját kísérő eltérések molekuláris mechanizmusának megértéséhez, genetikai markerek 

felfedezéséhez. Ahhoz, hogy az array-CGH technológiát a klinikai gyakorlatban is széleskörűen alkalmazni 

tudják fontos, hogy alkalmazása gyors és egyszerű legyen, a vizsgálatok ára kompetitív legyen a jelenlegi 

citogenetikai technikák árával. 

Az array-CGH technikát ma már nem csak daganatok genetikai eltéréseinek kimutatására használják, 

alkalmazást nyert az alábbi területeken is: reproduktív patológia, posztnatális és prenatális diagnosztika, 

rövidesen bevezetésre kerül preimplantációs genetikában is. A felbontás növekedése eredményezte azt is, hogy 

különböző betegségekben új mikrodeléciókat karakterizáltak pl. CHARGE szindrómában, melynek genetikai 

háttere eddig ismeretlen volt, egy mintában de novo deléciót mutattak ki a 8q12-es régión. A régió részletes, 

DNS szevenálással egybekötött analízise eredményezte a CHD7 gén oki szerepének felismerését, mely 

mikrodeléció vagy mutáció révén járul hozzá a betegség kialakulásához. Ez a vizsgálat bizonyítéka annak, hogy 

az array-CGH valóban alkalmas betegség specifikus gének lokalizációjának meghatározására. Továbbá array-

CGH módszert alkalmaztak X-kromoszómához kötött mentális retardációk genetikai eltéréseinek felismerésére 

is. A jövőben az array-CGH alkalmazhatósága bizonyára tovább fog emelkedni, mind betegség specifikus gének 

felismerésére, mind a betegségekre való hajlamra vonatkozóan. 

5. Fluoreszcencia in situ hibridizáció 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271227&_user=2073021&_pii=S0168952505001101&_check=y&_origin=&_coverDate=30-Jun-2005&view=c&wchp=dGLbVlk-zSkzk&md5=45d470d50650b16d0047e5b5133c038d/1-s2.0-S0168952505001101-main.pdf
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_cid=271227&_user=2073021&_pii=S0168952505001101&_check=y&_origin=&_coverDate=30-Jun-2005&view=c&wchp=dGLbVlk-zSkzk&md5=45d470d50650b16d0047e5b5133c038d/1-s2.0-S0168952505001101-main.pdf
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Az in situ hibridizáció módszertani fejlődése több mint negyedszázada kezdődött el. Pardue és Gall (1969) 

voltak az elsők, akiknek sikerült radioaktív izotóppal jelzett DNS próba hibridizációját kimutatni citológiai 

preparátumokon. A radioaktív izotópokkal történő DNS-hibridizáció érzékenysége elég nagy, akár egyetlen 

kópiában előforduló gén(ek) kimutatására is alkalmas, azonban ennek az eljárásnak érzékenysége mellett 

számos hátránya van. Az izotópos módszer kivitelezése nemcsak veszélyes, hanem komplikált és lassú (a 

hibridizációs szignál megjelenítéséhez szükséges autoradiográfia expozíciós ideje több hetet is igénybe vehet), 

továbbá a radioaktív detektálási módszer térbeli feloldóképessége gyenge, egyidejűleg csak 1 szekvencia 

eltéréseit figyelhetjük meg. Az említett hátrányok ösztönözték a kutatókat a nem izópos jelzési eljáráson alapuló 

detektálási módszerek kifejlesztésére. Dan Pinkel és Joe Gray 1988-ban vezette be a fluoreszcens jelzésen 

alapuló eljárást, amire jellemző, hogy kevésbé komplikált, nem veszélyes, gyors és ma már akár mind a 24 

kromoszóma számbeli és strukturális eltérése kimutatható egyetlen kísérlet során. Kezdetben a DNS- próbákat 

(DNS-szondákat) biotinnal jelzett nukleotidokkal konjugálták és a hibridizált DNS-próbákat fluoreszcens 

festékkel (fluoreszcein-izotiocianát: zöld fluoreszcencia, rhodamin-izotiocianát: piros fluoreszcencia) jelzett 

avidinnal vizualizálták. Ezt követően a fluoreszcens detektálási eljárások számos újabb lehetőséggel bővültek és 

szinte naponta jelennek meg a FISH érzékenységét növelő újabb és újabb jelzési metodikák. A FISH-sel a 

diagnosztikus és prognosztikus jelentőséggel bíró genetikai rendellenességek rövid idő alatt (1-24 óra) 

kimutathatók, függetlenül a tumorsejtek proliferációs hajlamától, mivel az eljárás interfázisban lévő sejteken is 

megvalósítható. A géntechnológia kialakulása és rohamos fejlődése a FISH alkalmazásának robbanásszerű 

elterjedését eredményezte. Napjainkban ez a molekuláris genetikai módszer az alapkutatás mellett egyes klinikai 

laboratóriumokban, már Magyarországon is a rutindiagnosztika részévé vált. Kariotípus analízis során a 

kromoszómák számbeli és strukturális eltéréseinek kimutatására, a genetikai betegségek terápiát követő 

monitorozására, sugárkárosodás által indukált kromoszómális eltérések gyors kimutatására, génamplifikációk és 

géndeléciók detektálására egyaránt alkalmazzák. Jelentős szerepe van a géntérképezésben, a géntranszkripció és 

expresszió, valamint a kromatin organizációjának és struktúrájának tanulmányozásában is. 

A daganatok citogenetikai diagnosztikájában a fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) alkalmazása 

kimutatása egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A FISH módszerrel minden olyan sejt vagy szövet 

tanulmányozható, melyben a DNS degradáció nem indult el. Jelenleg a legegyszerűbb és leggyorsabb 

molekuláris detektálási eljárás a nagy méretű genetikai eltérések kimutatására. 

Az in situ hibridizáció módszertani fejlődése több mint negyedszázada kezdődött el. Pardueés Gall (1969) 

voltak az elsők, akiknek sikerült radioaktív izotóppal jelzett DNS próba hibridizációját kimutatni citológiai 

preparátumokon. Dan Pinkel és Joe Gray 1988-ban vezette be a fluoreszcens jelzésen alapuló eljárást, amire 

jellemző, hogy kevésbé komplikált, nem veszélyes, gyors és ma már akár mind a 24kromoszóma számbeli és 

strukturális eltérése kimutatható egyetlen kísérlet során. Kezdetben a DNS- próbákat (DNS-szondákat) biotinnal 

jelzett nukleotidokkal konjugálták és a hibridizált DNS-próbákat fluoreszcens festékkel (fluoreszcein-

izotiocianát: zöld fluoreszcencia, rhodamin-izotiocianát: pirosfluoreszcencia) jelzett avidinnal vizualizálták. Ezt 

követően a fluoreszcens detektálási eljárások számos újabb lehetőséggel bővültek és szinte naponta jelennek 

meg a FISH érzékenységét növelő újabb és újabb jelzési metodikák. A FISH-sel a diagnosztikus és 

prognosztikus jelentőséggel bíró genetikai rendellenességek rövid idő alatt (1-24 óra) kimutathatók, függetlenül 

a tumorsejtek proliferációs hajlamától, mivel az eljárás interfázisban lévő sejteken is megvalósítható. 

A géntechnológia kialakulása és rohamos fejlődése a FISH alkalmazásának robbanásszerű elterjedését 

eredményezte. Napjainkban ez a molekuláris genetikai módszer az alapkutatás mellett egyes klinikai 

laboratóriumokban, már Magyarországon is a rutindiagnosztika részévé vált. Kariotípus analízis során a 

kromoszómák számbeli és strukturális eltéréseinek kimutatására, a genetikai betegségek terápiát követő 

monitorozására, sugárkárosodás által indukált kromoszómális eltérések gyors kimutatására, génamplifikációk és 

géndeléciók detektálására egyaránt alkalmazzák. Jelentős szerepe van a géntérképezésben, a géntranszkripció és 

expresszió, valamint a kromatin organizációjának és struktúrájának tanulmányozásában is. 
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3. fejezet - A DNS alapú 
szűrővizsgálatok 

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok 

működésének szabályairól szóló XXI/2008. törvény a genetikai szűrést a következőképpen definiálja: „a 

genetikai szűrés széles körű, programszerű genetikai vizsgálat, amelyet egy populáción vagy ennek egy 

csoportján végeznek azzal a céllal, hogy egyes genetikai jellemzőket azonosítsanak tünetmentes személyeknél”. 

1. Újszülöttkori szűrések 

Hazánkban a 80-as évek közepe óta történik újszülöttkori tömegszűrés. Az 1997. évi LXXXIII. Törvény 87.§. a 

és b pontja kötelezően írja elő minden újszülött szűrését phenylketonuriára, hypothyreosisra, galactosaemia-ra 

és biotinidázhiány-ra a születés utáni 3-5. életnapon Guthrie-féle szűrőpapírra vett vérmintából. 

Az Eü. Min. 44/2007 (IX. 29.) rendelete a szűrést kiterjesztette: a fent felsorolt négy betegségen kívül további 22 

betegség (köztük aminosavanyagcsere-, zsírsavoxidációs zavarok, organikus savak metabolizmusának zavarai) 

szűrése történik. 

Az újszülöttkori szűrések célja, hogy olyan kórállapotokban, amelyekben a tünetek csak későbbi életkorban 

kezdődnek, és megszületéskor az egyed még tünetmentes, a betegséget okozó genetikai (ill. annak 

következtében jelentkező) eltérés kimutatását követően megfelelő intézkedésekkel megelőzzük a klinikai 

tünetek megjelenését és a kóros elváltozások kialakulását (fenotípus prevenció). 

Újszülöttkori tömegszűrési programba bevonandó betegségek kritériumai Wilson és Jungner szerint: 

1. legyen ismert a betegség természetes lefolyása, klinikai heterogenitása, 

2. álljon rendelkezésre olyan általánosan elfogadott kezelés, aminek foganatosítása a kiszűrt esetekben megelőzi 

a tünetek kialakulását, 

3. legyen egyetértés a szakemberek közt abban, hogy a kiszűrt esetek közül kiket kell kezelni, 

4. a szűrésre alkalmazott módszer és a megelőző beavatkozások szakmailag megalapozottak a társadalom 

számára elfogadhatók legyenek. 

1.1. Újszülöttkori tömegszűrések módszerei 

I. Az újszülöttkori tömegszűrések indulásakor a programok a 3-5. életnapon Guthrie-féle szűrőpapírra vett 

vérmintából végzett baktériuminhibiciós eljárásra épültek. 

II. A napjainkban egyre inkább terjedő tandem tömegspektrometria nagyszámú, 30-50 veleszületett 

anyagcsere-betegség szimultán szűrésére nyújt lehetőséget. A közelmúltban az American College of Medical 

Genetics ajánlása alapján az USA számos államában 29 betegség szimultán szűrésére alkalmas egységes 

szűrőprogramot vezettek be (www.newbornscreening.com). 

III. Az újszülöttkori szűrések esetében lehetőség van DNS-vizsgálaton alapuló technikák (így a DNS-microarray 

technika) alkalmazására, de ezek jelenleg nem tekinthetők költséghatékony eljárásoknak. DNS alapú 

módszereket jelenleg a kiszűrt esetek megerősítő diagnosztikájában alkalmaznak.  

1.2. Phenylketonuria (PKU) 

Prevenciós intézkedés:  élethosszig tartó fenil-alanin-mentes diéta 

1.3. Veleszületett hypothyreosis 

A Guthrie-lap vérfoltjából a tiroxint, tireotropint vagy TSH-t határozzák meg. 

Preventív intézkedés: hormonpótlás. 

http://tavoktgyak.med.unideb.hu/moodle/file.php/51/tv_2008_xxi_1_.pdf
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29500.569694
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29500.569694
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=0&p=kozltart&ev=2007&szam=21
http://www.newbornscreening.com/
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1.4. Galactosaemia 

Preventív intézkedés: tejmentes étrend 

1.5. Biotinidázhiány 

Preventív intézkedés: biotinpótlás 

2. Újszülöttkorban szűrhető további genetikai 
betegségek 

2.1. Cystás fibrosis (CF) 

A CF az európai populáció leggyakoribb (újszülöttkori incidencia ~ 1 : 2500) autoszomális recesszív öröklődésű 

betegsége. 

Cystás fibrosis (CF) 

A CF az európai populáció leggyakoribb (újszülöttkori incidencia ~ 1 : 2500) autoszomális recesszív öröklődésű 

betegsége. 

Esetdefinició: http://www.science.ca/scientists/scientistprofile.php?pID=19&pg=1 

A betegség okozó gén: 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/diagnosis.html 

Mintegy 1000 körüli patogén allélja ismert: 

- a ΔF508 az ismert mutációk mintegy 2/3-t teszi ki), 

- néhány további mutáció gyakorisága néhány %-os, 

- a mutációk nagy többsége szórványosan fordul elő. 

A CF szűrését csupán az USA néhány államában vezették be: Wisconsinban első lépésben az újszülöttek 

immunoreaktív tripszin szűrése történik, és ha ez pozitív, a Guthrie-lap vérmintájából DNS-tesztet végeznek. 

Preventív intézkedés: pancreas-enzim pótlás, ami a tüdőelváltozások kedvezőbb kórlefolyását biztosíthatja 

2.2. Duchenne-izomdystrophia (DMD) 

Esetdefinició: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000705.htm  

A betegség okozó gén: http://www.landesbioscience.com/curie/chapter/2280/ 

X-kromoszómához kötött recesszív öröklődésű betegség, mely jellemzően a 3. évtizedben halálhoz vezet. 

Újszülöttkori incidenciája 1 : 3500 fiú csecsemő. 

Újszülöttkori szűrésére a Guthrie-lapból nyert mintából kreatinkináz (CK) aktivitás meghatározás történik, majd 

emelkedett CK aktivitás esetén a dystrophin gén mutációinak szűrése DNS-analízissel. (A gén nagy mérete és a 

mutációk nagy száma miatt költséges és nem mindig eredményes vizsgálat.) Izombiopsziával (ill. 

immunhisztokémiai vizsgálattal) erősíthető meg a diagnózis. 

Elemzést l. Kosztolányi Gy.: Genetikai alapú újszülöttkori szűrővizsgálatok. In: Ádány R. (szerk): 

Népegészségügyi genomika, Medicina Kiadó, Budapest, 2011 

http://www.science.ca/scientists/scientistprofile.php?pID=19&pg=1
http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cf/diagnosis.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000705.htm
http://www.landesbioscience.com/curie/chapter/2280/
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4. fejezet - A nemfertőző betegségek 
genetikai meghatározottsága 

1. Daganatos betegségek 

1.1. A rák, mint genetikai betegség 

Valamennyi daganatos betegség genetikai betegségnek tekinthető: 

- szomatikus (testi sejtekben keletkező) mutációk következtében szerzett sporadikus előfordulású betegség, 

- vagy örökölt mutáció(k) miatt alakul ki, s ilyenkor családi halmozódás figyelhető meg. 

1.2. A daganat keletkezésével és progressziójával kapcsolatos 
gének 

Két fő csoportba sorolhatók: 

1. Onkogének - a protoonkogének mutáns alléljai. Az onkogének a sejtek rosszindulatú (malignus) átalakulását 

a sejtproliferáció serkentése vagy az apoptózis gátlása révén okozzák. 

Az onkogének által kódolt fehérjék fő csoportjai: 

- a sejtproliferáció jelátviteli útvonalaira ható fehérjék, 

- transzkripciós faktorok, amelyek a növekedést elősegítő gének működését szabályozzák, 

- a programozott sejthalál (apoptózis) gátló fehérjéi. 

2. Tumor szupresszor (TS) gének - a sejtnövekedést szabályozzák. Funkcióvesztéssel („loss of function”) járó 

mutációik a sejtek kontrollálatlan  szaporodását okozzák. 

TS gének alcsoportjának tekinthető stabilitásgének 

- mutációkat észlelő és javító fehérjéket 

- a mitózisban és kromoszómák normális szétválásában résztvevő fehérjéket 

- a programozott sejthalál fehérjéit kódolják 

1.3. A daganatképződés történései 

Tumoriniciáció 

A daganatos betegség keletkezésének elindítása. Tumoriniciációhoz vezető mutációk: 

- mutációk (köztük funkciónyeréssel járó mutációk), amelyek a protoonkogéneket onkogénekké alakítják 

- kromoszómatranszlokációk, amelyek a gének téves kifejeződéséhez vagy új funkciójú fehérjetermékek 

keletkezéséhez vezetnek, - tumor szupresszor gén(ek) funkciókiesése   

Tumor-progresszió 

A daganatképződés folyamatának előrehaladása további genetikai hibák (mutációk, melyek gyakran a DNS-

hibákat javító enzimfehérjék génjeit érintik) felhalmozódása miatt.     

A genetikailag meghatározott daganatképződés klasszikus példájaként a polyposis talaján kialakuló vastagbélrák 

említhető. 
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ábra 

1.4. Örökletes daganatszindrómák (Familiáris daganatok) 

A családi halmozódást mutató daganatos betegségek esetében az első daganatkeltő mutáció öröklött, az egyén 

minden sejtjében jelen van. A gén(ek) a daganatos betegségre való hajlamot, s nem magát a betegséget örökítik. 

Az összes daganatos betegség kb. 5%-a örökletes daganatszindróma, melyek hátterében TS és stabilitás gének 

(csak ritkán protoonkogének) mutációi állnak. 

Online Mendelian Inheritance in Man honlap. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

1.4.1. Retinoblastoma 

A retinoblastomák mintegy 40%-a örökletes, amikor az RB1 gén egyik allélja örökölten mutált. A betegség 

akkor lép fel, ha pl. szomatikus mutáció következtében a második allél is inaktiválódik. A retinoblastoma 

penetranciája nagyon magas (a penetrancia azt fejezi ki, hogy a mutáns gént hordozók hány százalékában alakul 

ki a betegség). 

1.4.2. Emlőrák 

A Broca pedigree jól példázza az emlőrák (és az ovárium carcinoma) családi halmozódását, mely a betegség 

genetikai meghatározottságát egyértelműen jelzi. Az emlőrákok kb. 20%-a kapcsán valószínűsíthető genetikai 

meghatározottság, melyek kisebb hányada esetében áll fenn dominánsan öröklődő mendeli prediszpozíció. 

4.1. ábra - Broca pedigree 

 

Számos gén módosulata kapcsolatba hozható az emlőrák iránti öröklődő fogékonysággal:  közülük 

leggyakrabban (az esetek >80%-ában) a BRCA1 és BRCA2 „emlőrákgének” örökölt mutációi fordulnak elő. A 

gén penetranciája igen magas. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
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4.2. ábra - Az emlőrák becsült kockázata a BRCA/BRCA2 gén-hordozók és nem 

hordozók körében 

 

Az emlőrák kialakulása is többlépcsős folyamat: az emlőrák kialakulásában a MYC, CCND1 (ciklinD1), 

ERBB2 (HER2/neu) és ERBB3 gének is közrejátszanak. 

Emlőrákos családok kapcsoltsági vizsgálata alapján az amerikai Mary-Claire King professzor a 17-es 

kromoszóma hosszú karján feltételezte egy „emlőrák gén” lehetséges helyét. Négy év kemény munkájával 

fedezték fel a BRCA1 gént, majd – a negatív családok vizsgálatával – a BRCA2 gént a 13-as kromoszómán. 

A BRCA1 és a BRCA2 gének (az emberi genom legnagyobb génjez közé tartoznak) a 13-as kromoszómára 

lokalizálódnak, az általuk kódolt fehérjék olyan fehérjekomplexnek a részei, amely a kétszálú DNS törése 

kapcsán aktiválódó javító folyamatokban vesznek részt. 

Mindkét BRCA gén TS génnek tekinthető. 

A BRCA1/2 mutációs háttérre utaló markerek: 

-          fiatal korban jelentkező megbetegedés, 

-          a rosszindulatú tumor kétoldali előfordulása, 

-          férfi emlőrák (BRCA2 mutáció valószínűbb), 

-          petefészekrák családi előfordulása. 

Részletes elemzést l. Oláh E.: A népbetegségek genetikai meghatározottsága. Daganatos betegségek. In: Ádány 

R. (szerk.): Népegészségügyi genomika. Medicina Kiadó, Budapest, 2011 

1.4.3. Vastagbélrák 

A vastagbélrák kialakulásának két fő útvonala: 

1.Kromoszómainstabilitás útvonal 

Az APC gén mutációja vagy elvesztése a vastagbélben polipképződéshez vezet, majd számos más gént érintő 

mutáció (pl. K-RAS, TP53) vagy inaktiváló deléció (pl. a 18q21 és a 19p13.3 kromoszómarégiókban) 

tumorprogresszióhoz (carcinoma- és áttétképződéshez) vezet. 
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2. A mikroszatellita instabilitás útvonal 

A DNS-hibajavítás zavara miatt a vastagbelet érő mutagén hatások javíthatatlan DNS-károsodásokat okoznak, 

ami adenoma képződés esetén annak progresszióját serkenti. 

4.3. ábra - A vastagbélrák kialakulásának lehetséges közös útvonala 

 

Vastagbélrák kialakulásával járó családi daganatszindrómák 

1. Familiáris adenomatosus polyposis (FAP) 

Autoszomális domináns öröklésmenetű FAP áll a vastagbélrákok kb. 1%-ának hátterében. A polipok már a 20. 

életév előtt megjelennek, s gyakorlatilag 100%-ban bekövetkezik ezek (ill. ezek közül néhány) rosszindulatú 

elfajulása. 

A FAP-szindróma kialakulásának hátterében az APC gén örökölt mutációi állnak. Normális körülmények között 

az APC a nem kötött β-katenint foszforilálja, majd lebontja, ezáltal csökkenti, ill. alacsonyan tartja a sejtek 

szabad β-katenin-szintjét. A mutált gén az APC funkcióvesztéséhez, s a szabad β-katenin felhalmozódásához 

vezet. A sejtmagba áthelyeződő β-katenin fokozza a sejtproliferációt serkentő gének kifejeződését.     

2, Örökletes, nem polyposis talaján kialakuló vastagbélrák szindróma (Lynch-szindróma) 

Autoszómális domináns öröklésmenetű Lynch szindróma áll a vastagbélrákos esetek 2-4%-ának hátterében. A 

HNPCC gént hordozó heterozigóta egyének élettartamra vonatkoztatott vastagbélrák kockázata igen magas 

(férfiak esetében 90%, nők esetében 70%, de esetükben emelkedett endometriumrák kockázattal is számolni 

kell).   

A Lynch szindróma kialakulásáért a DNS hibás bázispárosodásait javító ún. mismatch-repair rendszer génjeinek 

mutációi felelősek, a családi szindrómákban leggyakrabban az MLH1 és MSH2 gének örökölt mutációi 

fordulnak elő. 

1.5. Molekuláris rákgenetikai tesztek 

A molekuláris rákgenetikai tesztek, melyek az adott daganatos betegséghajlamért felelős örökölhető elváltozás 

kimutatására irányulnak két csoportba sorolhatók: 

- diagnosztikus tesztek - az örökletes daganatos betegség diagnózisának felállítása, 

- prediktív tesztek -  az öröklött hajlam kimutatása a megbetegedés tüneteit még nem mutató egyénben.   

A géntesztek alkalmazásának szakmai feltétele, hogy az adott gén-mutáció által meghatározott, mendeli 

szabályok szerint öröklődő betegség kialakulása – vagy legalább a betegség által okozott halálozás - 

megelőzhető/késleltethető legyen. Ennek a feltételnek megfelel pl. a a familiáris adenomatosus polyposis (FAP) 

APC mutációja, a retinoblastoma RB1 mutációja, vagy az örökletes papillaris veserák MET mutációja.   

Nemzetközi szakmai ajánlások szerint molekuláris rákgenetikai teszt csak a daganatos betegségek családi 

halmozódása és a családban igen fiatal korban jelentkező daganatos betegség esetén ajánlható fel. 
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Magyarországon a géntesztekkel kapcsolatos feltételeket, a genetikai minták vételét, gyűjtését, vizsgálatát, a 

genetikai adatok kezelését a XXI/2008-as törvény „A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai 

vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól” szabályozza. 

Részletes elemzést l. Oláh E.: A népbetegségek genetikai meghatározottsága. Daganatos betegségek. In: Ádány 

R. (szerk.): Népegészségügyi genomika. Medicina Kiadó, Budapest, 2011 

2. Szív-érrendszeri betegségek 

2.1. Thrombosisok 

A vénás tromboembólia (VTE) olyan komplex betegség, melynek hátterében genetikai és környezeti tényezők 

együttesen fordulnak elő. 

A trombózisokra való fokozott fogékonyság (trombofília) genetikai meghatározottsága  (öröklött trombofília) 

sokrétű: 

- az antikoaguláns rendszer fehérjéit kódoló gének funkcióvesztéssel járó mutációi vezetnek az antitrombin III 

(ATIII), protein C (PC) és protein S (PS) deficienciákhoz; 

- az V-ös alvadási faktor (FV) Leiden mutációja a prokoaguláns aktivitás hosszasabb fennmaradását (APC 

rezisztencia) eredményezi; 

- a protrombin gén 20210A allél öröklötten emelkedettebb II-es alvadási faktor szinthez vezet.   

2.1.1. Az V-ös alvadási faktor Leiden mutációja 

A kaukázusi populációban, így Magyarországon is a leggyakoribb öröklött trombofília a FV Leiden 

mutációjának következtében kialakuló aktivált protein C (APC) rezisztencia. 

Nevét a hollandiai Leiden városról kapta, ahol először észlelték ezt a mutációt. Az 1. kromoszóma hosszú karján 

(1q23) lévő FV gén 1691. pozíciójában a guanin helyére adenin lép, ami a kódolt fehérjében az 506. aminosav 

pozícióban az arginin glutaminra való cserélődését okozza (Arg506Gln). Az 506. aminosav pozíció az aktív V-

ös faktor (FVa) inaktiválása szempontjából kritikus fontosságú, mivel az aktivált V-ös faktort először ezen a 

helyen hasítja az aktív protein C (APC). A hasítás következtében FVa aktivitásának kb. 60%-át elveszíti. Mivel 

az APC csak arginin mellett képes hasítani, a mutált gén terméke nem hasítható, így aktivitása csak lassan vész 

el (“APC rezisztencia” alakul ki). 

A FV Leiden allél előfordulási gyakorisága a magyar populációban kiemelkedően magas, kb. 4% (a kaukázusi 

populációban általában 1% körüli). 

A heterozigóta mutáció hordozók kockázata vénás trombózisok kialakulására kb. ötszöröse a Leiden allélt nem 

hordozókénak, míg homozigóta mutáció-hordozók esetében a kockázat kb. 80-szoros. 

A FV Leiden mutáció hordozása és a fogamzásgátló szedése együttesen kb. 30-szoros VTE kockázat-fokozódást 

jelent. 

Az artériás trombózisok vonatkozásában a FV Leiden mutáció nem tekinthető kockázati tényezőnek. 

2.1.2. Az V-ös alvadási faktor Leiden mutációja 

A kaukázusi populációban, így Magyarországon is a leggyakoribb öröklött trombofília a FV Leiden 

mutációjának következtében kialakuló aktivált protein C (APC) rezisztencia. 

Nevét a hollandiai Leiden városról kapta, ahol először észlelték ezt a mutációt. Az 1. kromoszóma hosszú karján 

(1q23) lévő FV gén 1691. pozíciójában a guanin helyére adenin lép, ami a kódolt fehérjében az 506. aminosav 

pozícióban az arginin glutaminra való cserélődését okozza (Arg506Gln). Az 506. aminosav pozíció az aktív V-

ös faktor (FVa) inaktiválása szempontjából kritikus fontosságú, mivel az aktivált V-ös faktort először ezen a 

helyen hasítja az aktív protein C (APC). A hasítás következtében FVa aktivitásának kb. 60%-át elveszíti. Mivel 

az APC csak arginin mellett képes hasítani, a mutált gén terméke nem hasítható, így aktivitása csak lassan vész 

el (“APC rezisztencia” alakul ki). 

http://www.complex.hu/kzldat/t0800021.htm/t0800021.htm


 A nemfertőző betegségek genetikai 

meghatározottsága 
 

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A FV Leiden allél előfordulási gyakorisága a magyar populációban kiemelkedően magas, kb. 4% (a kaukázusi 

populációban általában 1% körüli). 

A heterozigóta mutáció hordozók kockázata vénás trombózisok kialakulására kb. ötszöröse a Leiden allélt nem 

hordozókénak, míg homozigóta mutáció-hordozók esetében a kockázat kb. 80-szoros. 

A FV Leiden mutáció hordozása és a fogamzásgátló szedése együttesen kb. 30-szoros VTE kockázat-fokozódást 

jelent. 

Az artériás trombózisok vonatkozásában a FV Leiden mutáció nem tekinthető kockázati tényezőnek. 

A protrombin (FII) gén 3’- nem transzlálódó régiójában, a 20210. nukleotid pozícióban lévő mutáció guanin-

adenin cserét eredményez. A FII 20210A allél frekvenciája Magyarországon kb. 2%. 

A mutáció a fehérjetermékben nem jár aminosav cserével, de emelkedett protrombin szintet eredményez, ami 

fokozott trombin keletkezéshez vezet 

A FII 20210 A allél heterozigóta hordozása 3-4-szeresre fokozza a trombózis kockázatát; a homozigóták 

esetében csak kismértékű kockázat növekedés van. A fogamzásgátlók szedése és a FII20210A allél jelenléte 

együttesen a vénás trombózisok bekövetkezésének esélyét kb. hétszeresére növeli. 

A FV Leiden és a FII20210A allél együttes hordozása kb. 20-szoros VTE kockázatot jelent. 

Azon terhes nők esetében, akik a FV Leiden mutációra homozigóták, vagy kettős heterozigóták a FV Leiden 

mutáció és a FII20210A allél tekintetében trombózis profilaxis (alacsony molekulasúlyú heparin 

készítményekkel) indokolt. 

Az artériás trombózisok kockázatát a FII20210A allél hordozása nem fokozza. 

2.2. Aterotrombotikus megbetegedések 

Az ateroszklerózis kialakulása genetikai és környezeti tényezők komplex hatásának következménye. 

Több gén egyedileg általában csekély, de együttesen additív hatása a betegség iránt fogékonyságot hoz létre, 

melyet környezeti tényezők és gén-környezeti interakciók módosítanak. 

4.4. ábra - A hipertónia kialakulásának modellje 
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A hipertónia kialakulásnak modellje szerint például több magasvérnyomásra hajlamosító génváltozat valamint 

környezeti és magatartásbeli tényező együttesen ún. „intermedier fenotípusokra” hatnak (pl. szimpatikus 

aktivitás, renin-angiotenzin rendszer aktivitás, endoteliális tényezők), ezek összessége determinálja a teljes 

perifériás ellenállást és a szív lökettérfogatát, ami pedig következményesen meghatározza a vérnyomást. 

2.3. Az aterotrombózis genetikai determinánsainak 
vizsgálómódszerei 

candidate gene analysis - “kiválasztott gének analízise” 

Ismert (vagy részben ismert) funkcióval rendelkező fehérjék génjeinek ateroszkerózissal való összefüggésének 

tanulmányozása jellemzően eset-kontroll vizsgálatokban 

A módszer alkalmazása során tapasztalhatő nehézségek: 

- általában egy adott gén és a betegség kapcsolatát vizsgálják, s nincs lehetőség a  a gén-gén, gén-környezet 

interakciók módosító hatásainak figyelembevételére 

- közlési hiba torzító hatása (a negatív eredményű – azaz a kapcsolat hiányára utaló tanulmányok – közlésének 

nehézségei torzító hatásúak 

Linkage vizsgálatok (“quantitative trait loci” (QTL) analízis) 

Az ateroszklerózissal kapcsolatba hozható mennyiségi jellegek kialakításáért felelős kromoszóma régiók 

azonosítását célozza Jellemzően olyan családokon végzik a vizsgálatot, melyen belül egy adott szív-érrendszeri 

betegség (pl. szívinfarktus) halmozódsát mutat. 

“Genome wide association study” (GWAS) 

Adott betegséggel kapcsolatba hozható eltérések feltárását célozza a teljes genomban. 

2.4. A magasvérnyomás genetikai háttere 
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A vérnyomás alakulását genetikai és környezeti tényezők (ill. azok kölcsönhatásai) befolyásolják. A genetikai 

tényezők szerepére a köznapi tapasztalat, iker, család és adoptációs vizsgálatok eredményei hívták fel a 

figyelmet. 

Mendeli úton öröklődő, monogénes hipertóniák 

Igen ritka előfordulású (az összes eset néhány %-a) E mutációk következtében emelkedett a keringő 

mineralokortikoid hormonok szintje, ami fokozza a vesén keresztüli nátrium reabszorpciót, ezáltal növekedik az 

érpályában keringő vérvolumen, ami emelkedett perctérfogaton keresztül vezet magas vérnyomáshoz. 

Hipertóniára hajlamosító polimorfizmusok 

- a renin-angiotenzin rendszer (RAS) fehérjéit kódoló gének 

Az enzimrendszer tagjai közül az angiotenzinogén (AGT), renin és az angiotenzin-konvertáz (ACE) enzimeket 

valamint az angiotenzin-II receptort kódoló gének tartoznak a leggyakrabban vizsgált magasvérnyomásra 

hajlamosító gének közé. 

4.5. ábra - A   renin-angiotenzin rendszer 

 

Az angiotenzinogén (AGT) a májban szintetizálódik majd a vérbe jutva a vese juxtaglomeruláris apparátusában 

termelődő renin által hasítódik. Ez a reakció az angiotenzin I képződéséhez vezet, amelyből az angiotenzin 

konvertáz enzim (ACE) hatására egy potens vazokonstriktor peptid az angiotenzin II képződik, majd ez 

stimulálja a mellékvese aldoszteron termelését, amely fokozott só és víz reabszorpciójához vezet, valamint az 

ATR1 és ATR2 receptorokon keresztül okoz szisztémás, illetve veseér vazokonstrikciót. Az ACE ezen kívül 

hasítja a vasodilatátor hatású bradikinint (kallikrein-kinin rendszer része) is. Így az ACE enzimatikus aktivitása 

kettős: a vazokostriktor hatású angiotenzin II aktiválódását és a vazodilatátor hatású bradikinin inaktiválódását 

egyaránt katalizálja. 

ACE gén 

Az ACE gén (17q23) inszerciós/deléciós (I/D) polimorfizmusa egy 287 bázispár hosszúságú DNS szakasz (Alu 

repetitív szekvencia) jelenléte (inszerció – I allél) vagy hiánya (deléció – D allél) a gén 16-os intronjában. Az I 

allél alacsonyabb aktivitású enzimet kódol, mint a D allél, s a magasabb enzimaktivitás fokozott angiotenzin I à 

angiotenzin II átalakulást eredményez. Ezért a D allélra homozigóta egyének vérnyomása magasabb. Az 
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angiotenzin II az aldoszteron szintézisének növekedésén keresztül végül fokozza a vese nátrium reabszorpcióját, 

amely ha tartósan fennáll, emelkedett vérnyomáshoz vezet. 

AGT gén 

Az AGT gén 235. kodonjában lévő mutáció (timin helyett citozin) eredményeként a gén által kódolt fehérje 704. 

poziciójában metionin helyett treonin aminosav van. Ez a 235Thr variáns emelkedett plazma angiotenzin 

koncentrációt eredményez, különösen homozigóta egyénekben. Feltételezik, hogy a magasabb angiotenzinogén 

koncentráció a vazokonstriktor hatású angiotenzin II keletkezésének kedvez, ami az aldoszteron hatásának 

fokozott érvényesüléséhez (fokozott nátrium reabszorpcióhoz), s ezáltal emelkedett vérnyomáshoz vezet. 

- G proteinek 

A G protein b3 alegységének (GNB3) 825-ös pozíciójában lévő (C3T) polimorfizmus alternatív splicing révén 

41 aminosav elvesztéséhez vezet a gén egy konzervatív régiójában, ami fokozott aldoszteron szintet 

eredményez. 

- egyéb gének 

GWAS használatával közel 10 kromoszómarégiót azonosítottak, melyek hipertóniához köthetők. Ezekben a 

régiókban számos kandidáns gén is található pl.: 3-as kromoszóma-angiotenzin II-1 típusú receptor, 5-as 

kromoszóma β2 adrenerg receptor, 8-as kromoszóma lipoprotein lipáz, 17-es kromoszóma angiotenzin konvetáz 

enzim. 

2.5. Az aterotrombózis genetikai háttere 

Az aterotrombózis kialakulásában szerepet játszó mechanizmusokban involvált gének eltérései – egyedileg és 

egymással kölcsönhatásban is – befolyásolhatják az aterotrombózis iránti fogékonyságot 

1.           lipidháztartás jellegzetességei 

2.           aminósav anyagcsere (homocisztein) 

3.           hemosztázis tényezők (alvadási faktorok, fibrinolízis tényezők, thrombocyták) 

4.           a gyulladásos folyamatok mediátorai 

5.           endotél diszfunkcióhoz vezető eltérések 

6.           az oxidatív stressz mértékét befolyásoló tényezők 

7.           a vaszkuláris struktúrát befolyásoló tényezők (remodelling) 

4.6. ábra - A homocisztein anyagcsere vázlata 
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MTHFR: metilén tetrahidrofolát reduktáz 

B2: B2 vitamin 

B12: B12 vitamin 

B6: B6 vitamin 

2.5.1. Aminósav anyagcsere (homocisztein) 

A homocisztein a táplálékkal felvett metionin demetilációjával keletkezik. 

Metabolizmusa: 

- remetiláció: visszaalakul metioninná (a folyamatot a metionin szintetáz enzim katalizálja). A reakció metil-

donora az 5-metil-tetrahidrofolát, melynek regenerációját a metilén-tetrahidrofolát reduktáz (MTHFR) enzim 

katalizálja. 

– transszulfuráció: a homocisztein ciszteinné alakul (a cisztationin-b-szintetáz (CBS) enzim katalizálja) 

A plazma homocisztein koncentráció referencia tartománya 5-15 mmol/L. A súlyos hiperhomociszteinémiás 

betegek plazma homocisztein koncentrációja 100 mmol/L felett van.   

A magas homocisztein koncentráció károsítja a vaszkuláris endothel sejteket, gyulladásos mediátorokat szabadít 

fel, serkenti a fibrin lerakódást az érfalba, gátolja a nitrogén-monoxid szintetázt. 

Az enyhe homocisztein szint emelkedés (12,5 mmol/L feletti éhgyomri plazma homocisztein szint) hátterében 

leggyakrabban az elégtelen folsav (esetleg B12 vitamin) bevitel és/vagy a MTHFR gén polimorfizmusai 

következtében megnövekedett folsav igény áll. 

A homocisztein anyagcsere zavarát általában a CBS, vagy a MTHFR gének különböző mutációi okozzák. 

MTHFR gén polimorfizmus 
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Az MTHFR gént érintő leggyakoribb polimorfizmus a 677C>T nukleotid csere, mely a fehérjetermék szintjén 

Ala222Val aminosavcserében nyilvánul meg. A 677T allél hordozása (különösen a homozigóta un. TT 

genotípus) emelkedett homocisztein szintet eredményez. A mutáns allél frekvenciája a magyar populációban kb. 

35%. A mutáció következtében az MTHFR enzim termolabilis, csökkent aktivitású. Az MTHFR 677T allélt 

hordozó személyek esetében különösen fontos a normál szint fenntartása annak érdekében, hogy ne emelkedjen 

a homocisztein szint. 

2.5.2. Hemosztázis tényezők 

Azon genetikai eltérések, melyek befolyásolják a trombociták, az alvadási kaszkád és a fibrinolízis fehérjéinek 

funkcióját, az alvadás inhibitorainak mennyiségét vagy funkcióját, fontos szerepet tölthetnek be a betegség 

kialakulásában. 

4.7. ábra - A véralvadás aktivációja és limitáló tényezői 

 

A nyilak az aktivációs, a gömb végű vonalak a gátló útvonalakat jelölik. TF: szöveti faktor, ES: endothel sejt, T: 

trombocita, tPA: szöveti plazminogén aktivátor, PAI-1: plazminogén aktivátor inhibitor, ATIII: antitrombin III, 

TFPI: szöveti faktor útvonal inhibitor, vWF: von Willebrand faktor, PC: protein C, PS: protein S.   

Fibrinogén 

A fibrinogén b-lánc génjének promoter régiójában talált G-854A, G-455A és C-148T polimorfizmusokról 

kimutatták, hogy emelkedett fibrinogén szinttel járnak, de az ateroszklerózissal direkt kapcsolatukat nem 

sikerült igazolni.   

Faktor VII 

A FVII génjében talált Arg353Gln polimorfizmus kapcsán kimutatták, hogy a Gln353 allél hordozása 

alacsonyabb plazma FVII szinttel jár, de a polimorfizmus és a MI összefüggését (nevezetes a Gln353 allél 

protektív hatását) nem sikerült igazolni. A gén promoter régiójában található –402G/A polimorfizmus esetében 

igazolták, hogy az A2 allél jelenléte csökkent promoter aktivitással jár, ami alacsonyabb FVII koncentrációt 

eredményez, így feltehetően protektív a MI vonatkozásában.   

Faktor XIII 
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A FXIII A alegységének génjében található Val34Leu aminosavcserével járó polimorfizmus tekintetében igen 

ellentmondásos volt az irodalom. A legfrissebb meta-analízis eredménye szerint a Leu34 allél hordozása 

mérsékelten védő hatású az ateroszklerózissal szemben.     

PAI-1 

A PAI-1 fehérje génjének promoterében található –675 4G/5G polimorfizmusról kimutatták, hogy a 4G/4G 

genotípus emelkedett PAI-1 szinttel jár. Szerepe a koronariabetegségek kockázatában még tisztázatlan.   

Trombocita fehérjék 

A GPIIIa gén 2. exonjában található T>C nukleotid csere Leu33Pro aminosavcseréhez vezet (PlA2 allél). Ennek 

a polimorfizmusnak az előfordulása az európai populációban gyakori (kb. 25%). A PlA2 allél hordozása esetén 

a trombociták könnyebben aktiválódnak, ezért hordozása fokozott MI kockázatával jár. Ezen egyének esetében 

az Aspirin kezelés csökkent hatékonyságú.   

A GPIa génben talált 807 T>C polimorfizmus szintén fokozza a MI kockázatát. 

2.5.3. A gyulladásos folyamatokat befolyásoló tényezők 

A lokális, viszonylag enyhe krónikus gyulladás az ateroszklerózis patogenezisében az újabb kutatások 

eredményei szerint kulcsfontosságú tényező.   

A C-reaktív protein (CRP) génben található azon polimorfizmusok, melyek a CRP szérumszintjének 

emelkedéséhez vezetnek, az iszkémiás érbetegségek fokozott kockázatával járnak.   

A gyulladásos folyamatokban szereplő interleukinok, citokinek, adhéziós molekulák, kemokinek génjeiben 

számos polimorfizmust azonosítottak, de az ateroszklerózissal, illetve az akut aterotrombotikus eseményekkel 

való közvetlen kapcsolatot egyetlen polimorfizmus esetében sem sikerült igazolni. 

A ciklooxigenáz-1 (COX-1) enzim (erős trombocita aktiváló ágens) génjében (PTGS1) leírt G1006A 

polimorfizmus hatására az enzim aktivitása csökken, előnytelenül befolyásolva az agyi véráramlást; az 1006A 

allél hordozása és az iszkémiás stroke kockázata között pozitív összefüggést találtak. A COX-2 enzim génjének 

(PTGS2) G765C polimorfizmusáról feltételezik, hogy védő hatású a MI-sal és a stroke-kal szemben. 

2.5.4. Endotél diszfunkcióra hajlamosító genetikai eltérések 

Az endotél eredetű nitrogénoxid szintetáz (eNOS) által termelt nitrogén-oxid (NO) felelős az artériák 

relaxációjáért, a trombocita aggregáció gátlásért, valamint a fehérvérsejtek endotélhez történő adhéziójának 

gátlásáért. Az eNOS-t kódoló NOS3 gén G894T polimorfizmusa (az un. “T” allél előfordulási gyakorisága az 

európai populációban kb. 34%) a kardiovaszkuláris betegségek kockázati tényezője. 

2.5.5. Az oxidatív stressz mértékét befolyásoló tényezők 

A myeloperoxidáz (MPO), az extracelluláris szuperoxid dizmutáz (EC-SOD)gének esetében egyaránt 

azonosítottak olyan polimorfizmust, mely feltehetően fokozott ateroszklerózis kockázattal jár. A mitokondriális 

uncoupling protein 2 (UCP2) génjének promoter régiójában azonosított –866G/A polimorfizmusról is 

feltételezik, hogy az ateroszklerózis kockázati tényezője. A hem-oxigenáz (HO) enzim génjének promoter 

régiójában található GT repetitív szakasz magas ismétlődésszámú jelenlétének csökkent enzim koncentrációt és 

fokozott ateroszklerózis rizikót tulajdonítanak. 

A glutation peroxidáz 1 (GPX1) és a glutation-s-transzferáz (GST) enzimek génjeiben több SNP-t találtak, de 

ezek jelentősége ma még nem tisztázott. 

2.5.6. A vaszkuláris struktúrát befolyásoló tényezők 

A transzformáló növekedési faktor (TGF) b gén polimorfizmusainak szerepét az ateroszklerózisban számos 

tanulmány igazolta. A matrix metalloproteináz (MMP) enzimek (MMP-1, MMP-3, MMP-7, MMP-9, MMP-12) 

génjeiben talált polimorfizmusok is kockázati tényezői lehetnek az ateroszklerózisnak. 
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5. fejezet - Az egészségmagatartás 
genetikai meghatározottsága 

A betegségek etiológiájának népegészségügyi értelmezése kapcsán közel egy évszázada általánosan elfogadott 

álláspont, hogy az egészségi állapotot, ill. annak alakulását környezeti és genetikai tényezők együttesen 

határozzák meg. „Genes load the gun, but the environment pulls the trigger” (A gének töltik be a fegyvert, de a 

környezet húzza meg a ravaszt.) - írta Elliot Joslin már 1921-ben. 

1. Fenotípus prevenció 

A genetikai és környezeti tényezők sajátos kölcsönhatásának eredményeként kialakuló és módosuló egészségi 

állapot, ill. betegség koncepciójára épül a prevenció sajátos szintje, az un. fenotípus prevenció, mely a 

klasszikus primer és szekunder prevenció határán létezve a betegségre hajlamosító genetikai konstelláció esetén 

azok kifejeződésének gátlását célozza a manifesztációt segítő környezeti expozíciók kiiktatása/kivédése által. 

  A humán genom projekt eredményeinek hatására a genetikai tényezők súlya felértékelődött, de az egészség fő 

determinánsai a környezeti tényezők (ezen belül az egészségmagatartás, azaz az életmódtényezők) körébe 

tartoznak. A magatartás genetikai meghatározottsága nem csekély mértékű. 

5.1. ábra - Az egészségi állapot meghatározó tényezőinek eloszlása 

 

(Forrás: McGinnis et al., Health Affairs 21(2):78-93 (2002).) 

A viselkedési jellemvonások között a káros magatartásformák, mint dohányzás, a kontrollálatlan 

alkoholfogyasztás és az egészségtelen életmód táplálkozás (melynek következménye a fejlett gazdaságú 

országokban az elhízás) számos betegség kockázati tényezői. 

2. Dohányzás 

A dohányzás prevalenciája a fejlett országok lakossága körében jellemzően igen magas. 

5.2. ábra - A dohányzás prevalenciája a fejlett országok lakossága körében 

http://data.euro.who.int/tobacco/
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A 2003-ban elvégzett Országos Lakossági Egészségfelmérés (OLEF 2003) szerint a 15 éven felüli magyar 

férfiak körében 36.9%, nők körében 24,6% a dohányzás prevalenciája. 

5.3. ábra - A magyar lakosság egészségmagatartásának specifikumai 
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Számos irodalmi adat támasztja alá, hogy a dohányzás gyakorisága egy adott ország lakosságán belül jelentős 

etnikai variabilitást mutat. Hazánkban a roma lakosság körében a dohányzás prevalenciája jelentősen 

meghaladja az általános populáció körében észlelt gyakoriságot. 

5.4. ábra - A dohányzás aránya a telepeken élők és az általános populáció körében 

 

A prevalencia etnikai csoportok szerinti változékonysága, az ikervizsgálatok során monozigóta ikrek körében 

észlelt magas (46-84%) konkordancia a dohányzási szokások hátterében genetikai meghatározottságra utal. 

2.1. A nikotin élettani hatása 

A dohányzás ill. a dohánytermékek biológiai hatással bíró komponensei között a nikotin az egészségkárosító 

magatartás kialakulása/rögzülése szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

A nikotin nikotin a tüdő erein keresztül jut a vérbe, s a keringés eljuttatja az agyba, ahol a nikotin-érzékeny 

acetil-kolin-receptorokhoz kötődik, s a középagyban (nucleus accumbens) dopamin felszabadulását váltja ki. A 

felszabaduló dopamin élénkséget, kellemes közérzetet (örömérzetet) okoz, oldja a feszültséget, javítja a 

koncentrálóképességet; ez a vegyület felel az un. jutalmazó hatásért, mely nikotin-függőség kialakulásához 

vezet. 

2.2. A nikotinfüggőség genetikai háttere 

2.2.1. A CYP2A6 gén hatása 

A nikotint kotininné átalakító citokróm-P450 enzimet kódoló CYP2A6 gén egyes mutált vagy deletált 

változatainak termékei aktivitással nem vagy alig rendelkeznek. Az európai populációkban az inaktív allél 

frekvenciája alacsony, míg az ázsiai populációkban viszonylag magas (15-20%).     

A japán populációban a csökkent enzimaktivitással társuló CYP2A6*4C (a gén deletált verziója) hordozók 

körében szignifikánsan alacsonyabb dohányzás gyakoriságot írtak le. Hasonló összefüggést kaukázusi 

populációkon végzett vizsgálatok során nem találtak.   
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A CYP2A6 státusz ismerete a nikotinpótlással támogatott leszoktatás során fontos lehet (a pótló-dózis 

beállítása). 

2.2.2. A dopamin metabolizmusban involvált gének hatása 

A genetikai vizsgálatok a nikotin-függőség és a dopamin metabolizmusban (2. ábra) involvált (1) nikotinos 

acetil-kolin receptor (CHRN), (2) dopamin D4-es receptor (DRD4), (3) dopamin transzporter (DAT) és (4) 

katekolamin-O-metiltranszferáz (COMT) gének polimorfizmusainak összefüggését tanulmányozták.   

Részletes elemzést l. Ádány R.:  Az egészségmagatartás genetikai meghatározottsága. In: Ádány R. (szerk): 

Népegészségügyi genomika. Medicina Kiadó, Budapest, 2012   

(1) - Nagy mintaszámú eset-kontroll vizsgálatban a CHRNA4 gén (mely az a4 alegység szintézisét kódolja) 

egyik mutációjának (rs2236196) nikotin-függőséget fokozó hatását igazolták. 

- A CHRNA5-A3-B4 klaszterrel jellemezhető haplotipusú rs1051730 mutációt hordozó egyének esetében súlyos 

leszoktatási nehézségekkel kell számolni, s igen nagy a visszaesés valószínűsége. 

- A receptor b2 alegységének (CHRNB2) GG genotipusát hordozó egyének esetében a leszoktatási program 

sikerességének valószínűsége szignifikánsan nagyobb, mint az AA és AG genotípushoz tartozók esetében.   

(2) A dopamin receptorok számos altípusa ismert, közöttük a genetikailag legvariábilisabb D4 receptor (DRD4) 

a legtöbbet vizsgált, nemcsak a dohányzási szokásokkal, de egyéb magatartási problémákkal (temperamentum 

jegyek, figyelemhiány, hiperaktivitás, kötődési anomáliák, stb) kapcsolatban is. 

- A DRD4 epidemiológiai vizsgálatokban is legtöbbet elemzett hosszúság-polimorfizmusa egy 48 bázispár 

hosszúságú szakasz 2-10-szeres ismétlődése a 3-as exonban, melynek 4-szeres (64%) és a 7-szeres (20%) 

ismétlődése fordul elő a leggyakrabban a kaukázusi populációban. A 7-szeres ismétlődéssel jellemezhető 

genotípusú egyének körében a dohányzás gyakorisága lényegesen magasabb, mint az egyéb genotípusú egyének 

csoportjaiban, míg a legjelentősebb leszoktatási problémákat a 10-szeres ismétlődést hordozók esetében 

észlelték. A vizsgálatok arra utalnak, hogy a DRD4 allél-változatok a dohányzás elkezdésével (ill. az erre 

irányuló motiváltsággal) mutatnak elsősorban összefüggést. 

- a DRD2 gén T alléljának (azaz az rs4648317 SNP-nek) a jelenlététől függ a nikotin-függés mértéke (azaz a 

dohányzási szokások további alakulása). Azok esetében, akik ezt az allél hordozzák, a nikotin-függőséget igen 

súlyos mértékűnek találták, s esetükben a nikotin-pótlással kombinált leszoktatási programok látszanak 

hatékonynak. A DRD2 gén Taq1A polimorfizmusa számos vizsgálat tárgyát képezte, s két allélvariánsnak, a 

csökkent aktivitású terméket kódoló Taq1A1-nek és a fokozott működésű receptor szintézisét kódoló Taq1A2-

nek a választandó leszoktatási program szempontjából differenciáldiagnosztikai jelentőséget tulajdonítanak. Bár 

az eredmények igen ellentmondásosak (29 vizsgálat eredményeinek metaanalizisével nem találtak összefüggést 

a Taq1 polimorfizmus és a dohányzási szokások között), diagnosztikai teszt is forgalomban van a Taq1 státusz 

meghatározására, mert Taq1A1 hordozás esetén a nikotin-pótló kezelést, míg Taq1A2 polimorfizmus 

hordozóknál a bupropion kezelést tartják inkább célravezetőnek. 

(3) a DAT azon polimorfizmusai, melyek következménye a transzport funkció lelassulása, a nikotinfüggőség 

kialakulásának kedveznek, hisz a DAT funkció csökkenés eredményeként a dopamin hosszabb időn át marad a 

szinaptikus résben, azaz hatása elhúzódóbb. Az rs27072-A allél hordozók esetében a korai kezdetű dohányzás és 

a nikotin függőség kialakulásának veszélye háromszor nagyobb, mint a homozigóta rs27072-G genotipusúak 

esetében. A DAT gén DAT1 és SLC6A3 polimorfizmusainak kiterjedt vizsgálata alapján feltételezik, hogy a 

DAT státusz alapján a leszoktatási program sikere ill. sikertelensége prediktálható. 

(4) A COMT Val158Met funkcionális polimorfizmusával kapcsolatban egy a japán populációra reprezentatív 

mintán elvégzett vizsgálat során igazolták, hogy a Val/Val genotípusú férfiak kockázata a legnagyobb, hogy 

erős dohányzóvá váljanak (nők esetében hasonló összefüggést nem találtak), ugyanis esetükben a dopamin 

lebontása háromszor gyorsabb, mint a Met allél-hordozók esetében.  Ugyanakkor a leszoktatási programok 

szempontjából a Met hordozó allélt minősítik kockázati tényezőnek férfiak és a nők esetében egyaránt. A Met 

génvariánsú egyének leszokás során általában súlyos kognitív problémákkal szembesülnek. 

2.2.3. A dohányzásról való leszokást támogató (gyógy)szerek 
hatásmechanizmusa 
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Számos gyógyszer esetében mintegy mellékhatásként vált ismertté, hogy a dohányzásról való leszokás 

támogatására is használhatóak. Közülük a legelterjedtebben használtak a bupropion és a vareniklin.   

A bupropion hatását elsősorban azáltal fejti ki, hogy lassítja a dopamin visszavételét a szinaptikus résekből, azaz 

a DAT aktivitását gátolja, ezáltal enyhíti a rágyújtásra való késztetést és csökkenti az elvonási tüneteket 

(szorongás, nyugtalanság, a koncentrálóképesség zavara). 

A vareniklin a CHRN-hez kötődik, s kétféleképpen hat: egyrészt, mint a nikotin részleges agonistája (ezáltal 

enyhíti a nikotin utáni vágyat), másrészt a nikotinnal ellentétes hatást fejt ki azáltal, hogy elfoglalja annak 

helyét, s használata mellett nem vagy csak mérsékelten érvényesül a rágyújtás megszokott, a dohányzó által 

kellemesnek ítélt, hatása. 

A polimorfizmus vizsgálatoktól remélt elsődleges haszon az lenne, hogy a genetikai státusz alapján célzott 

gyógyszeres támogatásra kerülhetne sor a leszoktatási programok keretében. Bár számos vizsgálat történt annak 

megállapítására, hogy mely gének, mely polimorfizmusai milyen stratégia alkalmazását indikálják, a 

tudományos megalapozottságú egyértelmű állásfoglalás ma még hiányzik. 

3. Kontrollálatlan alkoholfogyasztás 

Az alkoholizmus familiáris aggregációja, mely egy állapot/betegség genetikai meghatározottságának egyik 

indikátora, régóta ismert. Azok, akiknek egyik vagy mindkét szülője alkohol-problémával küzd(ött), átlagosan 

nyolcszor veszélyeztetettebbek alkoholizmus kialakulása szempontjából, mint a hasonló családi anamnézis 

nélküliek. Az alkoholfogyasztás és a dohányzás motivációs tényezői, s hatásmechanizmusuk között egyaránt 

számos rokon vonás figyelhető meg. Mindkét káros élvezet esetében a stressz-oldó hatás (de legalábbis szándék) 

nagymértékben magyarázza használatukat, s nem ritka együttes előfordulásuk sem (az alkoholisták döntő 

többsége dohányzik, s igen gyakori, hogy alkalmi dohányzók alkoholfogyasztás esetén gyújtanak rá.) 

3.1. Az alkohol metabolizmus 

A szervezetbe kerülő alkohol a béltraktusból gyorsan felszívódik, az elfogyasztás után általában 6 perccel már 

megjelenik a keringésben, s kifejti – az elfogyasztott mennyiségtől függő - hatását. A lebontást (mely egy 

összetett oxidációs folyamat) a máj végzi, viszonylag lassan: alkohol oxidációs kapacitása óránként kb. 8-9 g 

etanol. A lebontás első lépését az alkohol-dehidrogenáz (ADH) enzim katalizálja, melynek eredményeként 

acetaldehid keletkezik, majd az acetaldehidet ecetsavvá az acetaldehid-dehidrogenáz (ALDH) enzim oxidálja 

tovább. Az ecetsav szén-dioxidra és vízre bomolva választódik ki a szervezetből . 

3.2. Az alkohol lebontás sebességét befolyásoló 
polimorfizmusok 

Az alkoholfogyasztásra adott válasz szintjén is lényeges eltérés van az egyének között: vannak, akik egy pohár 

italtól erősen befolyásoltakká válnak, míg mások „asztal alá” isszák társaságukat (kevésbé érzékenyek az 

alkoholra). Az alkohol érzékenység utóbbi, alacsony szintje alkoholizmusra kifejezetten hajlamosít. Az alacsony 

érzékenység genetikai meghatározottsága bizonyítottnak tekinthető. 

-          Az ADH enzimet kódoló hét gén a 4. kromoszómán helyezkedik el; közöttük az ADH1B gén különös 

jelentőséggel bír, hisz Arg47His genetikai polimorfizmusához (ADH1B*2) – a vad típus aktivitásához 

viszonyítva – nagyságrenddel nagyobb enzim-aktivitás társul. Azok az egyének, akik ezt a génvariánst 

hordozzák, az alkoholt igen gyorsan metabolizálják, rövid idő alatt nagy mennyiségű acetaldehid halmozódik fel 

szervezetükben, ami hányáshoz, súlyos keringészavarhoz, rosszullét kialakulásához vezet. Az acetaldehid 

toxikus hatása visszatartja az érintett egyént az alkoholfogyasztástól, tehát az ADH1B*2 allél hordozása az 

alkoholizmussal szemben védő polimorfizmusként interpretálható. 

-          Acetaldehid felszaporodáshoz vezet az a genetikai konstelláció is, ami alacsony aktivitású ALDH 

szintéziséhez vezet, s ezáltal az acetaldehid lebontás folyamata lényegesen lelassul. Az ALDH enzimcsaládon 

belül az ALDH2 izoenzim ALDH2*2 allélje egy olyan enzimfehérjét kódol, melyben a 487. aminósavhelyen 

Lys helyettesíti a Glu-t. Ha az egyén erre az allélra nézve heterozigóta akkor jelentős enzimaktivitás csökkenés 

észlelhető, míg homozigóták esetében ALDH enzimaktivitás gyakorlatilag nem detektálható. Adott, azonos 

mennyiségű alkohol elfogyasztása után, azonos időtartam elteltével az acetaldehid vérkoncentrációja 

heterozigóták esetében hatszor, homozigóták esetében hússzor magasabb, mint a nem mutált allélal rendelkező 

egyének esetében. 
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Populációs genetikai vizsgálatok úgy az ADH, mint az ALDH mutánsok esetében jelentős etnikai variabilitást 

mutattak ki. Az ADH1B*2 allél eloszlását tekintve Kelet-Nyugat gradiens mutatható ki: ázsiai populációkban az 

allél prevalenciája 70%-90%, az orosz népesség körében kb. 40%, míg az európai populációkban 0%-20 % 

között variálódik. Az ALDH2*2 prevalenciában hasonlóan jelentős eltérések figyelhetők meg: a kínai, japán és 

koreai populációban az allél előfordulási gyakorisága kb. 50%, míg a kaukázusi (köztük a magyar) és a negroid 

populációkban gyakorlatilag nem fordul elő. Több metaanalízis vizsgálat is kimutatta, hogy az ADH1B*2 allél 

absztinensek körében halmozottan észlelhető, s az ALDH2*2 allél is olyan erős védettséget jelent az 

alkoholizmussal szemben, hogy ALDH2*2-homozigóta alkoholista gyakorlatilag nincs is. Természetesen 

genetikailag az a státusz jelent az alkoholizmussal szemben legnagyobb védettséget, amikor a gyors acetaldehid 

keletkezéshez vezető ADH és a lassú acetaldehid lebomlást eredményező ALDH variánsok (azaz az ADH1B*2 

és az ALDH2*2 allélek) együttesen fordulnak elő. A közelmúltban koreaiak körében elvégzett vizsgálat 

kimutatta, hogy a mindkét allélt hordozó egyének esetében annak a valószínűsége, hogy alkoholistákká válnak 

kb. százszor kisebb, mint az alléleket nem hordozók kockázata. 

3.3. Az alkohol központi idegrendszeri hatását befolyásoló 
polimorfizmusok 

Az alkohol – a nikotinhoz hasonlóan - hatását elsősorban a középagy ventrális tegmentumában és a nucleus 

accumbens nevű idegmagban fejti ki.   

Az alkohol hatása számos idegi szabályozó mechanizmuson keresztül érvényesül:   

- Az agyi eredetű neurotrop faktor (brain-derived neurotrop factor – BDNF) a dopaminerg és a szerotoninerg 

folyamatokra egyaránt hatással van. Genetikai vizsgálatok során a BDNF gén esetében nem mutattak ki olyan 

polimorfizmust, ami alapján alkoholisták és nem-alkoholisták között különbséget lehetne tenni, de igazolták, 

hogy a G196A polimorfizmus (ill. az A allél) frekvenciája lényegesen magasabb az agresszív magatartású, 

alkohol-elvonás esetén deliriumra hajlamos alkoholisták körében.   

- Az alkohol elsődleges idegrendszeri hatásának a gamma-amino-vajsav (GABA) és a glutamát receptorokon 

kifejtett hatását tekintik. A glutamát serkentő, a GABA pedig gátló hatású ingerület átvivő anyag. Az alkohol a 

GABA receptorokat serkenti, a glutamát receptorát gátolja: azaz kettős gátló hatást fejt ki, hisz a gátlást 

stimulálja, s a serkentést pedig gátolja. Ez a hatás jelenti a feszültség oldás, „búfelejtés”, „gondűzés” élettani 

hátterét. 

A glutamát receptorok két fő csoportba sorolhatók: ionotróp és metabotróp glutamát receptorok. Az ionotróp 

receptorok közül a legtöbbet vizsgált a N-metil-D-aszpartát receptor (NMDAR), melynek alegységei egy olyan 

membrán-csatornát formálnak, melyen keresztül – a receptor aktivált állapotában – kationok (köztük CA2+) 

áramlanak a sejtbe. Az akut alkohol expozició a NMDAR csatorna-funkcióját gátolja, krónikus 

alkoholizmusban a szervezet a receptorok számának növelésével próbálja a funkció csökkenést korrigálni.   

- A COMT Val158Met polimorfizmus hatása – akárcsak a nikotin függőség esetében – az alkoholizmussal 

kapcsolatban is kimutatható. 

- A szerotonin transzporter (5-HTT) génjének azt a promoter polimorfizmusát (5-HTTLPR ss), mely a 

transzport fehérjében egy vagy két rövid allél jelenlétét eredményezi az alkoholizmussal szemben védő 

hatásúnak találták számos epidemiológiai vizsgálatban. 

- A dopaminerg rendszer polimorf variánsai, - mint a DRD2 gén TaqI A polimorfizmusa, a gén promoter 

regiójában és a 8. exonban lévő inszerciós/deléciós polimorfizmusa, valamint a DAT  génben egy 40bp 

hosszúságú  VNTR  (variable number tandem repeat, változatos számú tandem ismétlődés) polimorfizmusa – is 

befolyással vannak az alkohol függőség kialakulására.   

Részletes elemzést l. Ádány R.:  Az egészségmagatartás genetikai meghatározottsága. In: Ádány R. (szerk): 

Népegészségügyi genomika. Medicina Kiadó, Budapest, 2012 

3.4. Az alkohol- és a nikotin-függőség társulása 

Régóta ismert tény, hogy a dohányosok sokkal több alkoholt fogyasztanak, mint azok, akik nem dohányoznak. 

Ez fordítva is igaz: az alkoholisták között – adott létszámú csoportban - háromszor annyi a dohányzók száma, 

mint azok között, akik nem isznak alkoholt. A COMT gén Val158Met polimorfizmusát hordozók esetében 
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valószínűsítették, hogy hordozása az un. komorbid (alkohol- és nikotinfüggő) fenotípusban manifesztálódhat, de 

a 219 amerikai alkohol-függő és erősen dohányzó családon elvégzett „Collaborative Study on the Genetics of 

Alcoholism” (COGA) nem támasztotta alá ezt a feltételezést. 

4. Elhízás 

Az elmúlt mintegy három évtizedben a túlsúlyosság és elhízás prevalenciája rapid és meredek növekedést 

mutatott elsősorban a fejlett országokban, s az érintett országok sorából hazánk sem jelent kivételt. A Debreceni 

Egyetem Népegészségügyi Kara és konzorciumi partnerei által a közelmúltban a magyar felnőtt populációra 

reprezentatív mintán elvégzett, a centrális elhízás, a zsírháztartás zavarainak és a magas vérnyomás társulásával 

jellemzett metabolikus szindróma, illetve összetevői prevalenciájának felmérésére elvégzett vizsgálat 

eredményei szerint centrális típusú elhízás állapítható meg a magyar felnőtt férfiak mintegy 42-83 %-ban, s a 

felnőtt nők mintegy 49-95 %-ban (mindkét nem esetében korcsoporttól függően).   

5.5. ábra - A metabolikus szindróma és egyes komponenseinek prevalenciája (%) nem 

és korcsoport szerint a magyar populációban, 2008 

 

IDF=az International Diabetes Federation kritériumrendszere alapján 

ATP III= Adult Treatment Panel III kritériumrendszere alapján 

Népegészségügyi szempontból nem vitatható az a megállapítás, hogy a testsúlyt alapvetően környezeti 

tényezők, ezen belül elsősorban a táplálkozás mennyiségi és minőségi sajátosságai határozzák meg, de mono- és 

dizigóta ikerpárok vizsgálatával igen nagyszámú vizsgálat mutatott rá arra, hogy a testtömeg index (Body Mass 

Index – BMI) meghatározásában a genetikai tényezők is szerephez jutnak.    

Egy svéd vizsgálatban 25000 ikerpár BMI adatait elemezve a korrelációs együtthatót férfiak esetében 0,7-nek, 

nők esetében 0,66-nak találták, ami jelentős genetikai meghatározottságra utal. A BMI genetika 

meghatározottságát támasztja alá a finn, japán és amerikai ikervizsgálatok eredményeinek meta-analizise is. 

Tovább erősítik a genetikai tényezők jelentőségét azon – 5000 egyén bevonásával elvégzett dán - adoptációs 
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vizsgálatok eredményei, melyek az adoptált gyermekek és biológiai szüleik, s nem nevelő szüleik BMI státusza 

között találtak szignifikáns összefüggést. 

A testtömeg genetikai meghatározottságára vonatkozó ismereteink jelentős részben olyan vizsgálatokból 

származnak, melyeket fiatal koruk óta súlyosan elhízott egyéken ill. azok csoportjain végeztek el. 

4.1. Pleiotrop szindrómák 

Mintegy harminc olyan szindrómát írtak le, melyekben a kóros mértékű elhízás vezető (vagy inkább 

legfeltűnőbb) tünetként jelenik meg jellemzően mentális retardációval és szervfejlődési rendelleneség(ekk)el 

társulva (ún. pleiotrop szindrómák). Ezen örökletes szindrómák mindegyikében azonosították az érintett 

lókuszokat, s néhány esetben a kóros gént is. 

Részletes elemzést l. Ádány R.:  Az egészségmagatartás genetikai meghatározottsága. In: Ádány R. (szerk): 

Népegészségügyi genomika. Medicina Kiadó, Budapest, 2012 

4.2. Tiszta obesitás szindrómák 

Ismertek a súlyos gyermekkori elhízás olyan esetei is, melyek egyéb elváltozásokkal nem társulnak. Ezek az un 

tiszta obesitás szindrómák, melyekben olyan génelváltozásokat azonosítottak (a leptin és a leptin receptor 

génjeiben, valamint a POMC –proopiomelanocortin- és MC4R génekben), amelyeket korábban már 

állatkísérletek kapcsán leírtak (kandidáns gén megközelítés) . 

4.3. Közönséges elhízás 

A közönséges elhízás genetikai hátterének feltárását az un. genomiális vizsgálatok célozták/célozzák meg. Ezek 

két fő csoportba oszthatók:   

1. Kapcsoltsági (linkage) vizsgálatok   

A különböző etnikai csoportokon (pl. francia kaukázusi, afrikai amerikai, pima indián, stb) elvégzett 

kapcsoltsági vizsgálatok eredményei alapján került megalkotásra az un. obesitas géntérkép a Pennington 

Biomedical Research Centre-ben, mely a (http://www.obesite.chaire.ulaval.ca/genemap.html) hozzáférhető. 

Az obesitással összefüggésbe hozható fenotípus kialakulásáért felelős lókuszok nagyszámban azonosításra 

kerültek, közülük a 3-as kromoszómán azonosított lókusz olyan kandidáns géneket tartalmaz, mint az 

adiponectin, GLUT2 és PI3K gének, míg a 17-es kromoszóma lókuszt a GLUT4 and PPARα gének teszik 

különösen érdekessé. Finn testvérpár vizsgálat keretében az Xq24 lókuszon három funkcionális gént 

azonosítottak (AGTR2, SLC6A14 és SLC25A5), melyek közül az SLC6A14 gén egyik SNP haplotipusa 

szinifikáns összefüggést mutatott az obez fenotípussal.   

2. Asszociációs vizsgálatok   

Ezek a vizsgálatok alapvetően olyan kandidáns génekre korlátozódtak, melyek esetében feltételezhető, hogy 

termékük valamilyen formában az energia-háztartásban involvált. Genomiális asszociációs vizsgálatok jelenleg 

vannak folyamatban. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei gyakran inkonzisztensnek mutatkoznak. Talán az 

MC4R gén V103I allél variánsa esetében tekinthető elfogadottnak az a megállapítás, hogy az elhízással szemben 

protektív hatással bír. Az asszociációs vizsgálatok alapján összeállított géntérkép a 

(http://www.obesite.chaire.ulaval.ca/genemap.html) web-helyen szintén elérhető. 

http://www.obesite.chaire.ulaval.ca/genemap.html
http://www.obesite.chaire.ulaval.ca/genemap.html
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6. fejezet - A fertőző betegségekkel 
szembeni fogékonyság genetikai 
háttere 

Általánosan elfogadott, hogy a fertőző betegségeket különböző mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok, 

gombák) és paraziták okozzák. Ugyanakkor már a XIX. század elején felfigyeltek arra, hogy a fertőző 

betegségekkel szembeni fogékonyság tekintetében az emberek között jelentős variabilitás van.  Genetikai 

tényezők játszanak szerepet a vírus fertőzések lefolyásának számos fázisában: a víruskapcsolódás, a sejtbejutás, 

a replikáció, a betegség progresszió és a fertőzés továbbadása során. 

1. Herpes vírus fertőzések 

A herpes simplex vírusoknak két típusa ismert: 

- az 1-es típus (HSV-1) a herpeszes kiütéseknek és a szem szaruhártya-fertőzésének 

- a 2-es típus (HSV-2) a genitális herpes-nek a kórokozója.   

Az ajak herpes gyakori jelentkezésének hátterében genetikai hajlam feltételezett. A 21-es kromoszóma hosszú 

karján egy olyan - hat specifikus gént hordozó - régiót azonosítottak, amelyik nagy valószínűséggel felelős a 

fokozott fogékonyságért. A hat fogékonysági gén közül három esetében valószínűsíthető közvetlen hatás a 

herpeszes kiütések manifesztációjára. 

Ismert olyan monogénes immundeficiencia - hátterében az UNC-93B fehérjét kódoló gén mutációja áll -, 

melynek fennállása esetén a HSV-1 fertőzés herpes simplex encephalitis-hez vezet. Azok az egyének, akik 

STAT1 vagy NEMO mutációval rendelkeznek – az immunfunkciók komplex károsodása miatt - fokozottan 

fogékonyak számos fertőző betegségre, köztük herpes simplex encephalitis-re is (ugyanakkor azok, akiknek az 

UNC93B1 és a TLR3 génje mutáns, szelektíven csak a herpes simplex encephalitis-re fogékonyak). 

2. Hepatitis C vírusfertőzés 

A hepatitis C fertőzés klinikai kimenetelét (a fertőzött egyének 54-86%-ában fejlődik ki krónikus, perzisztens 

fertőzés, s ennek progresszója is egyéni variábilitást mutat: progresszív májfibrosis és cirrhosis a krónikus 

hepatitis C vírus fertőzöttek 20-30 %-ában alakul ki) a gazdaszervezet genetikai státusza is befolyásolja. 

- A fő hisztokompatibilitási komplex (MHC) gének és a HCV iránti fogékonyság kapcsolata kiterjedten vizsgált, 

elsősorban a vírus eliminációra való képesség szempontjából. A kaukázusi populációban a DRB1*11 allél-

hordozók esetében a betegség lefolyása általában kevésbé súlyos. 

- A cytokinek az immunválasz szabályozásában meghatározó szerepet játszanak. Hepatitis C fertőzés során a 

cytokinek szintje befolyásolja a vírus gazdaszervezeten belüli perzisztenciáját és a terápiára adott választ is. 

Következésképp a cytokin gének polymorphismusai, amelyek a cytokin termelődését és szekrécióját 

befolyásolják, módosítják a Hepatitis C fertőzésre adott immunválaszt is. Azon egyének, akik olyan IL-6 gén 

polimorfizmussal rendelkeznek, ami alacsony termelési profilhoz vezet, eliminálni tudják a vírust, míg 

perzisztáló vírusfertőzés kapcsán magas IL-6 termelődés volt kimutatható. 

- magas TGF-β1- és/vagy angiotensinogen-termelő genotípusú fertőzöttek körében a progresszív májfibrozis 

kialakulása szignifikánsan gyakoribb, mint azok körében, akik egyik genotípushoz sem tartoznak. 

3. Influenza fertőzés 

- A cytokin reguláció zavarához vezető genetikai eltérések akut légzési distressz szindrómához és halálhoz 

vezetnek madárinfluenza vírussal (H5N1) fertőzött egyének esetében. 
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- A TLR4-nek egy nukleotidot érintő polymorphismusa (Asp299Gly) súlyos bronchiolitis-el társul RSV-vel 

fertőzött csecsemőkben. 

- A TLR3 gén F303S mutációja nagy gyakorisággal volt kimutatható az influenzához társuló 

agyvelőgyulladásban szenvedő japán gyerekekben. - Az MBL gén mutációi a súlyos, akut légzési 

tünetegyütteshez (SARS) társulnak. 

4. A HIV fertőzés és az AIDS progressziója 

A HIV elsődleges receptora a T-lymhocyták és macrophagok felszínén található differenciálódási cluster fehérje 

a CD4 antigén, melynek koreceptorai a G proteinek közé tartozó kemokin receptorok. A HIV különböző típusai 

más-más koreceptort használnak. A primer HIV fertőzések nagy részét okozó makrofág-tróp tipus a b-kemokin 

receptorok közé tartozó CCR5-öt részesíti előnyben, míg a krónikus HIV betegségre jellemző, T sejtekhez 

adaptálódott HIV a CXC a-kemokin receptort, a CXCR4-et. 

- A CCR5 receptort kódoló gén különböző allél variánsai etnikai variábilitást mutatnak: az európai népességben 

mintegy 10%-os gyakoriságú a CCR5 gén deletált változata (D32), ami az afrikai, közel-keleti, ázsiai, óceániai 

és amerikai populációkban gyakorlatilag nem fordul elő. A mutáns gént homozygóta formában hordozók 

nagyfokú, míg a heterozygóták részleges rezisztenciát mutatnak a makrofág-tróp törzsek által okozott HIV-

fertőzéssel szemben. 

- A CCR5 receptorhoz kötődő ( s ezáltal a vírus sejthez való kapcsolódását megakadályozó) CCL3L1 kemokin 

gén kópia számának növekedése a HIV/AIDS-szel szemben protektív hatású. A populációra jellemző átlagos 

kópiaszámhoz viszonyítva minden egyes CCL3L1 kópia szám növekedés 4.5–10%-al csökkenti, míg a 

kópiaszám csökkenés növeli  (39–260 %-al) a fertőzés bekövetkeztének kockázatát és az AIDS betegség 

progressziójának sebességét. 

- A HLA heterozigótizmus előny a HIV betegség progressziójával szemben; a HLA-I homozigótizmus és a 

gyors AIDS progresszió között statisztikailag szignifikáns kapcsolat áll fenn. Lassabb az AIDS progressziója 

HLA-B*27 és B*57 genetikai státuszű egyénekben, míg HLA-B*08  és B*35 hordozók esetében az AIDS 

progresszió felgyorsulása figyelhető meg. 

- A Trim5α gén terméke az emberben és a rhesus majomban csak egyetlen aminosav eltérést mutat. Ez a 

minimális különség olyan drámai következménnyel jár, hogy a rhesus majom védett, míg az ember fogékony a 

HIV fertőzéssel szemben. 

Részletes elemzést l. Nagy K.: A fertőző betegségekkel szembeni fogékonyság genetikai meghatározottsága. In: 

Ádány R. (szerk): Népegészségügyi genomika, Medicina Kiadó, Budapest, 2012 

5. A tbc és a Mycobacterium fertőzés 

A M. tuberculosis fertőzött egyének csupán 5-10 százalékában fejlődnek ki a klinikai tünetek, melynek 

genetikai háttere valószínűsíthető.   

- Az IL-12 és IL-23 cytokinek génjeinek defektusát hordozó egyének nagymértékű fogékonyságot mutatnak a 

mycobacterium fertőzések iránt.   

- A D vitamin receptor (VDR) tt genotípusával rendelkező egyének rezisztensek a TB iránt.   

Részletes elemzést l. Nagy K.: A fertőző betegségekkel szembeni fogékonyság genetikai meghatározottsága. In: 

Ádány R. (szerk): Népegészségügyi genomika, Medicina Kiadó, Budapest, 2012 

6. A malária 

- Burkina Fasso-ban végzett vizsgálatok szerint az interleukin4 (IL-4) gén promoter -590T allél variánsát 

hordozó egyének malária iránti fogékonysága csökkent.   

- Az FcγRIIa-131 R/R genotípusú egyének a maláriával szemben védettek, míg az FcγRIIa-131 H/H 

genotípusúak fogékonyak a betegség iránt.     
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Részletes elemzést l. Nagy K.: A fertőző betegségekkel szembeni fogékonyság genetikai meghatározottsága. In: 

Ádány R. (szerk): Népegészségügyi genomika, Medicina Kiadó, Budapest, 2012 
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7. fejezet - A genomikai vizsgálatok 
jogi aspektusai 

1. Bevezetés 

A jog részben a tudomány jelenlegi társadalmi lehetőségeire reagál, de ezen túlmenően, a jövőbeni veszélyeket 

az alapvető jogokat és a társadalmi érdekeket, egészségügyi politikát és a tudományos kutatást érintő etikai 

alapelveket tekinti át, majd ezekből jogi normák kialakítására törekszik. Az emberi génkészlet megismerését 

követően, és főként ezen ismeretek gyógyászati és egyéb hasznosítása során számos új jogi és etikai kérdésre is 

választ kell adni. Ezen kérdések egy része emberi jogi természetű, másrészük pedig erre épülő, de döntően 

magánjogi kérdések.   

A genetikai ismeretek alkalmazása terén a jogi kérdések a körül a problematika körül csoportosulnak, hogy 

mennyiben érinti az új genetikai ismeret alapvető emberi viszonyainkat, családi kapcsolatainkat, reprodukciós 

döntéseinket, a biztosításokat, a munkavállalást, a szellemi tulajdont. Azaz minek minősül a genetikai 

információ, milyen jogok alapíthatók rá, ki rendelkezik vele és hogyan kontrollálhatja az egyén a reá vonatkozó, 

de mások által könnyen megszerezhető és igen széles körű információkat. 

Magát a genetikai mintát kell-e védelem alá helyezni, vagy inkább az adatokat, amelyek a minta vizsgálata 

során nyerhető. Esetleg mindkettőt azonosan, a mintát adatként, vagy éppenséggel elkülönítve a mintát humán 

szövetként védve, a DNS információs a személyes adatok egy különleges vállfajaként.   

Biológiai és genetikai emberképünk élesítése, pontosabbá tétele, illetve a génállomány feltérképezése 

önmagában érthető tudományos ösztönből fakad, és első látásra morálisan nagyrészt semleges ismeretanyagot 

keletkeztet. A komoly erkölcsi és jogi dilemmák akkor keletkeznek csak inkább, ha ezeket az ismereteket 

alkalmazni is kívánjuk. A genetikai ismeret alkalmazása során egyrészt gyógyászati, terápiás vagy diagnosztikai 

felhasználásról beszélhetünk, amely közvetve vagy közvetlenül az orvostudomány fejlődését szolgálja, másrészt 

idetartozik az önmagában is igen összetett egészségügyön kívüli alkalmazási kör. 

A beteg gyermekek, rákos betegek gyógyítását célzó beavatkozásokat, még ha génterápiás beavatkozásokat is 

igényelnek, könnyebben elfogadja a közvélemény, mint a közvetlen terápiás haszonnal nem kecsegtető 

tudományos kutatásokat. Más a helyzet azonban azokkal a genetikai információkkal, amelyeket nem a 

gyógykezelés és nem is a kutatás érdekében kívánnak felhasználni, hanem biztosításban, szabadalom 

létrehozatalában, üzleti jellegű biobank létesítésére. Ezeken a területeken még gyanakvóbb a közvélemény, sőt a 

jog is hajlamos szigorúbb feltételekhez kötni a genetikai ismeret felhasználását.   

Az egyes jogterületeken való barangolás előtt azonban szükséges a genomika terén szóba kerülő néhány 

horizontális alapelvet is felvázolni, amelyek több jogágban is zsinórmértékül szolgálnak. Ilyen az emberi 

méltóság tisztelete, a testi integritás védelme, a genetikai diszkrimináció tilalma, a tájékoztatáson alapuló döntés 

elve. A jogi gondolkodás fontos eleme ugyanis az, hogy egy új kihívás esetén nem automatikuson teremt új jog 

jogintézményeket, hanem igyekszik a konzisztencia igényéből fakadóan a meglévő jogelvek közé beilleszteni az 

új ismeretanyagot. Ha ugyanis minden technikai újdonság, révén a rule of law alapszerkezete roppanna össze. 

Tehát a jogi innováció jóval kisebb mértékű, mint a tudományban megmutatkozó erős késztetés az újításra. Ha 

egy technikai vagy tudományos újdonság napvilágra kerül, a jogi gondolkodásra sokkal inkább a beépítés és az 

értelmezés a jellemző, mint az új jogintézmények kialakítása.   

Ezzel a jelenséggel magyarázható az is, hogy nagyrészt már létező emberi jogi normákat alkalmaz a 

biomedicina területén hozott legjelentősebb európai dokumentumis. Az 1997-ben Oviedo-ban több éves 

egyeztetés után elfogadott konvenció a biomedicina kérdéseit érintő legjelentősebb páneurópai jogforrás. 
Az egyezményt, (Egyezmény az Emberi Lények Emberi Jogairól és Méltóságáról a Biológia és Orvostudomány 

területén), szakemberek csak Bioetikai Konvenció elnevezéssel említik. 

2. A genetikai információ sajátos természete 

Ha egyelőre nem is sokat tudunk kezdeni genetikai tulajdonságainkkal, akkor mégis miért kell ügyelnünk rá, 

hogy mi történik genetikai adatainkkal? Az egyes ember számára azért fontos a genetikai adat, információ, mert 

nemcsak a már megmutatkozó betegség pontosabb diagnózisát szolgálja, hanem egy-egy hajlamosító tényező 
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kimutatásával sok esetben bepillantást enged a jövőnkbe is. Bár a tudomány valós lehetőségei jelenleg messze 

elmaradnak a várakozásoktól, még az is elképzelhető, hogy számos nem kifejezetten egészségügyi jellemző 

genetikai hátterére is fény derül. Így például egyes ritka adottságok vagy éppen nehezen leküzdhető genetikai 

hátrányok ismerhetők meg jobban.   

A genetikai adatok sajátos problémát jelentenek mind az adatkezelés, mind pedig az adatvédelem és az 

információ felhasználása terén.   

Már maga a genetikai adatok köre is nehezen definiálható. Bizonyos családi egészségügyi adatok is ilyennek 

minősülnek, de idetartoznak hajlamosító tényezők vagy monogénes (azaz egyetlen gén hibája vagy hiánya által 

okozott) rendellenségek is. Az adat pontossága, kezelhetősége ebből következően igen változó. Sajátos helyzetet 

teremt az is, hogy míg más egészségügyi adatok esetében az adat csak az érintett személy egyes egészségügyi 

paramétereit tartalmazza, a genetikai adat esetében erről jóval többről van szó. Az örökletes betegségről szóló 

ismeret komoly hatással bír olyan családtagok életére, döntéseire is, akik talán nem is akarták volna a 

tesztvizsgálatnak alávetni magukat.   

A genetikai adatok hatással lehetnek az ember életmódjára, életvezetésére, párválasztására, gyermekvállalására, 

pályaválasztására, sőt tanulási ambícióira is. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné megismerni ezeket a 

paramétereit, erre az egészségügyi rendszer lehetőségein belül joga van. Jogi szempontból inkább az a kérdés, 

hogyan őrizhető meg a genetikai adatok feletti rendelkezés.   

Véleményem szerint a genetikai adatnak sajátos jogi státuszt kell biztosítani, hiszen nemcsak egészségügyi adat, 

hanem egyúttal személyazonosításra is alkalmas adat. 

Az is jelentős különbség a hagyományos egészségügyi adatokkal szemben, hogy a genetikai adat nemcsak a 

vizsgált személy egészségi állapotára enged következtetni, de az érintett családtagjainak, sőt még születendő 

gyermekének is felfedheti egyes egészségügyi jellemzőit. Azt is mondhatjuk tehát, hogy úgy keletkezik 

egészségügyi adat, hogy az érintettek még nem is szerezhettek tudomást az adat létezéséről.   

Az adatvédelmi törvény egy igen fontos kitétele az adatkezelés célhoz kötöttsége. 

Eszerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Továbbá csak olyan 

személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ha szigorúan értelmezzük a törvényt, az 

egészségügy adatok, nem beszélve genetikai adatokról, ha egészségügyi célból keletkeztek, és például az 

egészségügyi dokumentáció részét képezik, semmiképpen sem adhatóak át, egy az egyben a biztosító részére, 

hanem csak olyan mértékig tárhatók fel, ameddig a biztosítási tevékenységhez feltétlenül szükséges. 

3. A genetikai diszkrimináció tilalma 

A genetikai diszkrimináció veszélye az élet számos területén fennáll, de e fogalom értelmezése egyáltalán nem 

olyan kézenfekvő, mint például a faji diszkrimináció esetében. Ugyanaz a személy, aki egy meghatározott 

tulajdonság szempontjából, a genetikai kisebbséghez tartozik, egy más tulajdonság szempontjából tartozhat a 

genetikai többséghez. Ugyanakkor a kisebbséghez tartozás éppenséggel hordozhat kedvező társadalmi 

megítélést pld. egy ritka, de előnyösnek tekinthető genetikai tulajdonság esetében. 

Az Európai Unió meglepően gyorsan emelte a genetikai diszkriminációt a hagyományosan is tiltott 

diszkriminációs formák közé az Alapjogi Kartában. 

A genetikai tulajdonságok alapján történő diszkrimináció azonban részben eltér a diszkrimináció eddigi 

esetköreitől, hiszen, bár megmásíthatatlan tulajdonságokról van szó, ezek legtöbbször nem láthatók. Ha azonban 

mások tudnak róla, bizonytalan, előre nem meghatározható hátrányokat okozhatnak az érintett személynek, és 

ez a bizonytalanság visszaélésekre adhat alapot. Ha például a munkáltató megtudja azt, hogy egyes dolgozói 

genetikailag hajlamosabbak bizonyos betegségekre, akkor könnyen elképzelhető, hogy bár nem monogénes 

rendellenességekről van szó, hanem csupán fokozott hajlamról, mégis hátrány éri a munkavállalót a pusztán a 

magasabb kockázat miatt. 

4. Nemzetközi jogi normák 
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1. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights 

(UNESCO, 1997. november 11.) 

Az emberi génállomány és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page=47 http://www.unesco.org/new/en/social-

and-human-sciences/themes/bioethics/human-genome-and-human-rights/ 

2. International Declaration on Human Genetic Data 

(UNESCO, 2003. október 16.) 

Nemzetközi nyilatkozat a humángenetikai adatokról   

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf#page=45   

 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/human-genetic-data/ 

3. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 

(UNESCO, 2005. október 19.) 

A bioetika és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825e.pdf#page=80 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights/ 

4. United Nations Declaration on Human Cloning 

(Az ENSZ Közgyűlés 59. ülésszakának 2005. március 8-án elfogadott A/RES/59/280 számú határozata) 

Az Egyesült Nemzetek nyilatkozata az emberi klónozásról 

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10333.doc.htm 

5. Európai jogi normák (Európai Unió, Európa Tanács) 

1. Oviedo Convention 

Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application 

of Biology and Medicine: 

Convention on Human Rights and Biomedicine 

(Európa Tanács, Oviedo, 1997. április 4.) 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/164.htm 

Megjegyzés: Magyarországon a 2002. évi VI. törvény hirdette ki. 

2. Additional Protocol on Biomedical Research 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research 

(Európa Tanács, Strasbourg, 2005. január 25.) 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/195.htm 

Megjegyzés: A Kiegészítő jegyzőkönyvet Magyarországon a 2006. évi LXXXI. törvény hirdette ki. 

3. Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human Beings 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf#page=47
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/human-genome-and-human-rights/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/human-genome-and-human-rights/
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171e.pdf#page=45
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/human-genetic-data/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001428/142825e.pdf#page=80
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights/
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10333.doc.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/164.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/195.htm
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Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 

with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings 

(Európa Tanács, Párizs, 1998. január 12.) 

 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/168.htm 

Megjegyzés: A Kiegészítő jegyzőkönyvet Magyarországon a 2002. évi VI. törvény hirdette ki. 

4. Additional Protocol on Genetic Testing for Health Purposes 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Genetic Testing for 

Health Purposes 

(Európa Tanács, Strasbourg, 2008. november 27.) 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/203.htm   

5. Additional Protocol on Transplantation 

Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, on Transplantation of Organs and 

Tissues of Human Origin 

(Európa Tanács, Strasbourg, 2002. január 24.) 

 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/186.htm   

6. A Bizottság 2006/86/EK irányelve a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 

nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az 

emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes 

technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról 

(Az Európai Közösség Bizottsága, Brüsszel, 2006. október 24.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:294:0032:01:HU:HTML 

Az Európai Parlament és a Tanács 1394/2007/EK rendeletea fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, 

valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról 

(Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, 2007. november 13.) 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2007_1394/reg_2007_1394_hu.pdf 

6. Magyar jogszabályok 

1. 2008. évi XXI. törvény 

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok 

működésének szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800021.TV 

2. 2002. évi VI. törvény 

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány 

alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi 

jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának 

tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV 

3. 1997. évi CLIV. törvény 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/168.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/203.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/186.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:294:0032:01:HU:HTML
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2007_1394/reg_2007_1394_hu.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800021.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200006.TV
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Az egészségügyről 

II. fejezet. A betegek jogai és kötelezettségei  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV   

4. 1997. évi XLVII. törvény 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.TV   

5. 2006. évi LXXXI. törvény 

Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány 

alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez 

kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben, 

2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0600081.TV   

Megjegyzés: Az emberi lény elsőbbsége 

A Kiegészítő Jegyzőkönyvben a Részes Felek védelemben részesítik minden emberi lény méltóságát és 

önazonosságát, és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és más jogainak 

és alapvető szabadságjogainak tiszteletben tartását az emberi lényeken végzett beavatkozásokkal járó 

orvosbiológiai kutatások vonatkozásában. A kutatásban részt vevő emberi lény érdeke és jóléte a társadalom 

vagy a tudomány puszta érdekével szemben elsőbbséget élvez. Emberen csak akkor szabad kutatást végezni, ha 

nincs más, hasonló hatékonyságú alternatíva. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A0600081.TV
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8. fejezet - A genomikai vizsgálatok 
etikai aspektusai 

1. Bevezetés 

Szinte nem telik el hét anélkül, hogy ne találkoznánk a hírekben egy olyan újabb genetikai felfedezésről vagy 

alkalmazásról, mely súlyos etikai kérdéseket vet fel: „Újabb emlős állatot sikerült klónozni: pótolhatja kedvenc 

kutyáját!”, „Tengeri hajóján klónozott embert?”, „Eladta a génjeit” „Állat-ember hibridek: engedélyezve!”, 

„Életbiztosítást akar kötni? Csak génteszt után!”, vagy „Álláspályázatát elutasították: rosszak a génjei!”. Az 

alábbi fejezet az újabban megjelent genetikai tudásunk népegészségügyi alkalmazásainak etikai aspektusaival 

foglalkozik. A genetika 20. század második felében bekövetkezett rohamos fejlődése, különösen a Humán 

Genom Projekt (HGP) befejezése komoly társadalmi vitákat eredményezett világszerte. Az egészségügyi 

alkalmazások terén megfogalmazott előnyök mellett számos egyéni és társadalmi kockázatot vázoltak fel a vita 

résztvevői. 

A HGP etikai kérdésekkel foglalkozó részének – az Etikai, Jogi és Társadalmi Ügyeknek (Ethical, Legal and 

Social Issues, ELSI) –alapvető törekvése a következő kérdésbe sűríthető össze: Hogyan biztosítható a várt 

társadalmi haszon az egyének védelme mellett és a potenciális társadalmi károk bekövetkezése nélkül? A 

genetikai tudásunkat etikai szempontból vizsgáló tudományos irodalom igen terebélyessé vált az elmúlt két 

évtizedben. Szinte lehetetlen kimerítő módon áttekintést adni az etikai szempontból felvetett kérdéseknek, a 

vitatott ügyeknek és az említett kockázatoknak. Az alábbi modul célja az, hogy a leghangsúlyosabb etikai 

ügyekről olyan áttekintést nyújtson, mely segíti a genetikai kutatások különféle résztvevőinek tájékozódását és a 

genetika körüli vitákban használt fogalmak elsajátítását. Bár ez a fejezet az etikai ügyekre próbál 

összpontosítani, számos kérdésben és témában átfedések lehetnek a jogi, közpolitikai illetve az etikai témák 

között. 

2. Etika, Bioetika és ELSI 

A „morál” szó a latin moralitas-ból származik, ami eredetileg szokást, jellemet, és megfelelő viselkedést jelölt. 

Az erkölcs, és morál a viselkedési szabályokat jelenti, melyeket egyszerre tartanak a társadalom által 

kitermelteknek és a társadalom életét meghatározóknak is. Az erkölcs lehet a vallás, a filozófia, vagy az akár 

egyéni lelkiismeret terméke. Ezek a leírt vagy leíratlan, kimondott vagy kimondatlan szabályok, az erkölcsi 

normák adnak eligazítást olyan kérdésekben, hogy egy tett, vagy viselkedés jónak vagy rossznak ítélhető meg. 

Az etika sokszor az erkölcs, vagy morál szavak szinonimájaként jelenik meg olyan kifejezéseinkben, mint 

például amikor azt mondjuk, hogy ez vagy az a viselkedés, vagy tett nem etikus, vagy etikátlan. Ugyanakkor, az 

etika dominánsnak tekinthető akadémiai felfogása szerint, az etika különféle területeken kibontakozó 

vizsgálódások átfogó elnevezése, melyek a morálfilozófia vagy olykor a modern politikai filozófia területén 

helyezkednek el. Az etikai kérdések és vizsgálódások különböző csoportjait különböztethetjük meg. A meta-

etikai vizsgálódások az etika megalapozásával foglalkoznak, olyan kérdéseket vizsgálva, hogy ”mit jelent a 

jó?”, vagy ”hogyan szerezhetünk tudást a jóról”. A normatív etikai törekvések a morális szabályok, normák, és 

értékek meghatározására irányulnak. Az alkalmazott etikai vizsgálódások az erkölcsi jó specifikus szituációkban 

történő megvalósításának feltételeire vonatkoznak. A deskriptív etika területére pedig azok a törekvések 

tartoznak, melyek az adott társadalomban élő egyének viselkedésében vagy gondolkodásában megjelenő 

erkölcsi értékeket, normákat kísérlik meg leírni. Az etikai területek ilyen kategorizációján belül, a bioetika 

elsősorban alkalmazott normatív etikaként írható le, mely használatba veszi úgy a meta-etikai, mint a deskriptív 

etikai vizsgálódások eredményeit (Kovács, J. 1999). 

A bioetika megjelenésével és fejlődésével foglalkozó történeti munkák a 1960-as évekre teszik a terület 

körvonalazódását, amikor is különböző tudományterületek művelői elkezdtek egymással a biomedikális 

tudományok fejlődése által felvetett veszélyekről és összetett aspektusairól társalogni. A bioetika terminus 

megalkotója, Van Rensselaer Potter 1971-es írásában a biológia és az értékek globális integrációját sürgette. A 

bioetika, mint terminus sokkal életképesebbnek mutatkozott Potter korai koncepciójához képest. Az 1970-ben 

megalakított Institute for Society, Ethics and the Life Sciences első igazgatója, Callahan vizíója szerint az 

intézet különböző diszciplináris háttérrel rendelkező kutatókat gyűjtene össze, akik az új biológia és orvoslás 

által felvetett jogi, etikai és társadalmi kérdéseket vitathatnák meg. Az azóta eltelt négy évtizedben a bioetika 

diszciplínává vált, mivel megalakultak a terület saját kutató intézetei, folyóiratai, felsőoktatási képzései stb. Az 



 A genomikai vizsgálatok etikai 

aspektusai 
 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

angolszász országokban domináns felfogás szerint a bioetika alkalmazott morálfilozófiának tekintendő, mely az 

élettudományok és az orvoslás fejlődése által felvetett etikai kérdéseket tárgyalja az angolszász filozófiai 

hagyomány stílusában. Ugyanakkor számos olyan megközelítéssel találkozhatunk, melyek inkább az 

interdiszciplinaritásra helyezik a hangsúlyt. Például az Encyclopedia of Bioethics meghatározása szerint a 

bioetika „az élettudományok és az egészségügy - beleértve az erkölcsi döntések, viselkedések, és közpolitikák - 

morális dimenzióinak szisztematikus vizsgálata, különböző etikai metodológiák interdiszciplináris irányultságú 

alkalmazásával”. 

A tudomány és a társadalmi szereplők viszonyrendszere alapvető átalakulásokon ment át a második 

világháborút követő évtizedekben. Ez a folyamat a tudomány etikai önkontrolljának elégtelenségének 

felismerésétől elindulva vezetett el ahhoz, a 1990-es évekre elfogadottá vált gyakorlathoz, melyben a 

tudománnyal kapcsolatos döntéshozási folyamatokban a társadalmi szereplők és érintettek, a „laikusok” is részt 

vesznek. Így a modern liberális demokráciákban az új technológiák támogatásával, fejlesztésével, 

szabályozásával összefüggő közpolitikák kialakítása lényegesen összetettebbé vált. Az etikailag kérdéses új 

technológiákkal kapcsolatos döntéshozás ma már kivitelezhetetlen a társadalmi bizalom és elfogadottság 

bizonyos fokú szintjének elérése nélkül. A társadalom laikus tagjai, az állampolgárok ma már nélkülözhetetlen 

szerepet játszanak a politikailag releváns tudás kialakításában (Jasanoff, S., 2004). 

A genetikai kutatások 1960-es évektől kezdődő nagy ívű fellendülése és a Humán Genom Projekt (HGP) 1990-

es évek elején történő elindulása nem csupán az élettudományi kutatásokban idézett elő radikális változásokat, 

hanem a humán- és társadalomtudományi diszciplínák kutatási témáira is jelentős hatással volt. A HGP 

hivatalos elindításával egy időben határozat született arról, hogy a projektre szánt összeg egy meghatározott 

részét (3-5%-t) etikai, jogi és társadalmi ügyeket vizsgáló (ELSI) kutatások támogatására kell elkülöníteni. A 

genetika tudásunk politikai-társadalmi alkalmazásának múlt századi története, a személyek genetikai adataival 

történő visszaélések kortárs lehetőségei, a genetikai információ könnyen hozzáférhető volta, az információ 

részletessége, valamint a potenciálisan érintettek nagy száma, mind olyan szempontként jelentkezett, mely 

szükségessé tette azt, hogy a projekt eredményeivel történő lehetséges visszaéléseket megfelelő előrelátással 

felvázoljuk, mérlegeljük és megvitassuk. 

Már az 1990-es évek elején konszenzus formálódott azt illetően, hogy egy adott személy genetikai profilja 

megalkotásának a képessége jelentős kérdéseket vet fel a magánélethez való joggal, a titoktartással, az 

adatvédelemmel, a tulajdonjoggal és személyes autonómiánkkal kapcsolatosan. Hogyan biztosítható a genetikai 

információ megfelelő védelme? Ki férhet hozzá az információhoz és milyen feltételek mellett? Milyen jogokkal 

rendelkeznek, ha egyáltalán, a munkaadók, a biztosítók, a családtagok az egyén genetikai információját illetően? 

Számos genetikai betegség diagnosztizálhatóvá válik még azelőtt, hogy a tünetek fellépnének és sokszor 

anélkül, hogy kezelés is létezne az adott betegségre. Hogyan leszünk képesek az ilyen dilemmákat megoldani? 

Továbbá milyen társadalmi változásokat indíthat el a projekt? Ha potenciális társadalmi folyamatként egyre 

inkább genetikai terminusokban írjuk le és próbáljuk megérteni a betegségeket és a tulajdonságainkat, ez milyen 

változásokat idéz elő az emberi természet felfogásában és más önmagunkról és fajunkról alkotott fundamentális 

fogalmaikban, elképzeléseinkben és hiteinkben? Képesek leszünk leírni és elgondolni az egyént, mint aki 

pusztán a gének interakciójának terméke? Hogyan definiáljuk majd a normalitást, az abnormalitást, a 

fogyatékosságot? Ezen kérdések jelentőségének felismerése, és az azt övező egyre intenzívebb dialógus 

nemzetközi szinten jelentkező elkötelezettséget és érdeklődést hozott létre a HGP és általában a biotechnológia 

etikai, jogi és társadalmi kérdéseinek és problémáinak feltárásában. 

3. A genetika etikai aspektusainak történelmi háttere 

A genetikára vonatkozó etikai diskurzust és bármely olyan törekvést, mely megkísérel reflektálni az adott 

területtel kapcsolatban felvethető etikai kérdésekre, a gének és a genetikának az egyéni és a társadalmi életben 

játszott szerepéről alkotott koncepció irányítja. Tehát mielőtt felvázolhatnák, hogy milyen etikai kérdéseket vet 

fel a genetika, és etikai mérlegelés tárgyává tehetnénk, már rendelkeznünk kell a génekről alkotott elképzeléssel. 

Valamilyen fogalmat kell alkotnunk arról, hogy mik is azok a gének és milyen szerepet játszanak az emberi 

életben. 

A genetika etikai ügyei és a széles társadalmi vitákat kiváltó aspektusai közül számos olyannal találkozhatunk, 

mely a gének emberi életben játszott szerepét túlhangsúlyozza, és így az etikai megközelítés megalapozottságát 

is veszélybe sodorja. A jelen fejezetben igyekszünk elkerülni a gének szerepének túlzó megjelenítéseit, a 

genetikai redukcionizmust, és a genetikai determinizmust is, valamint a kortárs genetikát övező sci-fi 

szcenáriókat. Genetikai deterministának azokat a vélekedéseket nevezzük, melyek szerint a génjeink tesznek 

azzá, amivé válunk: „mutasd a DNS-ed megmondom ki vagy”! A genetikai determinista nézeteknek nyújthatnak 
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támpontot a médiában megjelenő hírek és a kutatók által használt metaforák is, mint például a DNS, mint „Az 

Élet Könyve”, vagy „az élet tervrajza”, és az olyan hírek, melyekben naponta hallani az alkoholizmus, 

hűtlenség, stb. újonnan felfedezett génjeiről. A genetikai redukcionizmusnak nevezzük azt, amikor a gének és az 

emberi tulajdonságok közötti összetett kauzális viszony leegyszerűsítő módon ábrázolódik. Mindkét téves 

elképzelés ahhoz vezet, hogy a géneknek az emberi életben (betegségekben, tulajdonságokban) játszott szerepét 

túlságosan és igazolatlanul túlhangsúlyozzák, így a társadalmi vagy környezeti, azaz összes nem-genetikai 

faktor okozati szerepét elhanyagoljuk a genetikáról alkotott nézeteinkben. 

A genetizáció fogalmát az orvoslás, genetika, társadalom és kultúra közötti egymásba fonódó kapcsolatok 

leírására társadalomtudósok vezették be a bioetikai diskurzusba. A terminust Lippman alkotta meg, és leginkább 

a biotechnológiai forradalom társadalmi kritikusai használják (Lippman, A., 1991). A genetizáció 

tulajdonképpen a medikalizáció társadalmi folymatának a jelenségén belül elhelyezhető részegység. A 

genetizáció társadalmi folyamata magába foglalja az egyének DNS kódok alapján történő újra definiálását, és 

egy új nyelv megjelenését, melyben a genetikai kódok, tervek, jellegek, diszpozíciók, térképek terminusaiból 

összetevődő genomikai szótár kerül alkalmazásra az emberek életének és viselkedésének értelmezésénél, 

valamint a betegség, az egészség és a test géntechnológiai megközelítésének különféle módjai is ide sorolhatók 

(ten Have, HA., 2001). Lippman használatában a genetizáció: „az az egyre erősödő tendencia, melyben az 

emberek között genetikai alapon teszünk különbséget; melyben a legtöbb rendellenesség, viselkedésbeli és 

pszichológiai variáció definiálása teljesen vagy részben genetikai eredetre hivatkozik” (Lippman, A., 1998). A 

genetizáció tézise arra a társadalmi jelenségre épül, miszerint a genetika egy igen erős társadalmi 

reprezentációra tett szert az elmúlt néhány évtizedben és egyfajta genetikai determinista retorika övezi. A 

genetizáció folyamata, megerősödött ideológiaként komoly befolyást gyakorolhat az emberek önmagukról és 

másokról való gondolkodásra: „…újradefiniálja azt, hogy mi számít az emberek közötti jelentős különbségnek, 

és bizonyos embereket és intézményeket feljogosít ezeknek az új meghatározásoknak létrehozására” (Lippman, 

A., 1991). A genetizáció tézise szerint ennek a társadalmi folyamatnak az egyik hatásaként a csoportok és 

egyének közötti genetikai különbségek intézményesülhetnek, és olyan értékre tehetnek szert, amely fokozza az 

elvileg minden emberi különbségben benne rejlő diszkriminációs képességet. 

4. A genetika társadalmi beágyazottságának etikai 
kérdései 

A genetikára vonatkozó etikai diskurzust és bármely olyan törekvést, mely megkísérel reflektálni az adott 

területtel kapcsolatban felvethető etikai kérdésekre, a gének és a genetikának az egyéni és a társadalmi életben 

játszott szerepéről alkotott koncepció irányítja. Tehát mielőtt felvázolhatnák, hogy milyen etikai kérdéseket vet 

fel a genetika, és etikai mérlegelés tárgyává tehetnénk, már rendelkeznünk kell a génekről alkotott elképzeléssel. 

Valamilyen fogalmat kell alkotnunk arról, hogy mik is azok a gének és milyen szerepet játszanak az emberi 

életben. 

A genetika etikai ügyei és a széles társadalmi vitákat kiváltó aspektusai közül számos olyannal találkozhatunk, 

mely a gének emberi életben játszott szerepét túlhangsúlyozza, és így az etikai megközelítés megalapozottságát 

is veszélybe sodorja. A jelen fejezetben igyekszünk elkerülni a gének szerepének túlzó megjelenítéseit, a 

genetikai redukcionizmust, és a genetikai determinizmust is, valamint a kortárs genetikát övező sci-fi 

szcenáriókat. Genetikai deterministának azokat a vélekedéseket nevezzük, melyek szerint a génjeink tesznek 

azzá, amivé válunk: „mutasd a DNS-ed megmondom ki vagy”! A genetikai determinista nézeteknek nyújthatnak 

támpontot a médiában megjelenő hírek és a kutatók által használt metaforák is, mint például a DNS, mint „Az 

Élet Könyve”, vagy „az élet tervrajza”, és az olyan hírek, melyekben naponta hallani az alkoholizmus, 

hűtlenség, stb. újonnan felfedezett génjeiről. A genetikai redukcionizmusnak nevezzük azt, amikor a gének és az 

emberi tulajdonságok közötti összetett kauzális viszony leegyszerűsítő módon ábrázolódik. Mindkét téves 

elképzelés ahhoz vezet, hogy a géneknek az emberi életben (betegségekben, tulajdonságokban) játszott szerepét 

túlságosan és igazolatlanul túlhangsúlyozzák, így a társadalmi vagy környezeti, azaz összes nem-genetikai 

faktor okozati szerepét elhanyagoljuk a genetikáról alkotott nézeteinkben. 

A genetizáció fogalmát az orvoslás, genetika, társadalom és kultúra közötti egymásba fonódó kapcsolatok 

leírására társadalomtudósok vezették be a bioetikai diskurzusba. A terminust Lippman alkotta meg, és leginkább 

a biotechnológiai forradalom társadalmi kritikusai használják (Lippman, A., 1991). A genetizáció 

tulajdonképpen a medikalizáció társadalmi folymatának a jelenségén belül elhelyezhető részegység. A 

genetizáció társadalmi folyamata magába foglalja az egyének DNS kódok alapján történő újra definiálását, és 

egy új nyelv megjelenését, melyben a genetikai kódok, tervek, jellegek, diszpozíciók, térképek terminusaiból 

összetevődő genomikai szótár kerül alkalmazásra az emberek életének és viselkedésének értelmezésénél, 
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valamint a betegség, az egészség és a test géntechnológiai megközelítésének különféle módjai is ide sorolhatók 

(ten Have, HA., 2001). Lippman használatában a genetizáció: „az az egyre erősödő tendencia, melyben az 

emberek között genetikai alapon teszünk különbséget; melyben a legtöbb rendellenesség, viselkedésbeli és 

pszichológiai variáció definiálása teljesen vagy részben genetikai eredetre hivatkozik” (Lippman, A., 1998). A 

genetizáció tézise arra a társadalmi jelenségre épül, miszerint a genetika egy igen erős társadalmi 

reprezentációra tett szert az elmúlt néhány évtizedben és egyfajta genetikai determinista retorika övezi. A 

genetizáció folyamata, megerősödött ideológiaként komoly befolyást gyakorolhat az emberek önmagukról és 

másokról való gondolkodásra: „…újradefiniálja azt, hogy mi számít az emberek közötti jelentős különbségnek, 

és bizonyos embereket és intézményeket feljogosít ezeknek az új meghatározásoknak létrehozására” (Lippman, 

A., 1991). A genetizáció tézise szerint ennek a társadalmi folyamatnak az egyik hatásaként a csoportok és 

egyének közötti genetikai különbségek intézményesülhetnek, és olyan értékre tehetnek szert, amely fokozza az 

elvileg minden emberi különbségben benne rejlő diszkriminációs képességet. 

5. A magánszféra védelme, a titoktartás, és a 
diszkrimináció problémája 

A genetikai felfedezések és a technológiai fejlődés lendülete az optimista víziók mellett, jelentős nyugtalanságot 

is okozott a társadalomban. Az aggodalmak egy része azzal függ össze, hogy az egyének számára lényegesen 

nagyobb bizonyossággal lesz tudható a betegségeik jövőbeli megjelenése, miközben az orvosi kezelés 

lehetősége nem mindig ilyen bizonyosan adott. Ezt nevezik a terápiás szakadék helyzetének, mely a genetikai 

kutatásokban is sokszor fennállhat, amikor hamarabb vagyunk képesek a betegség genetikai hátterét feltárni, 

mint a hatékony terápiát kidolgozni. Ezekben az esetekben a genetikai vizsgálatban vagy kutatásban való 

részvétel olyan információt hoz felszínre, mely nagyon érzékenyen érintheti az adott személyt. Súlyos és 

bénítólag ható információ lehet, ha valakinek tudomására hozzák, hogy egy késő felnőtt korban megjelenő, 

fokozatosan egyre rosszabb állapottal járó, halálos betegség génjének a hordozója (Levitt, M., 1999). Az ilyen 

információ alapjaiban változtathatja meg a személy önmagáról kialakított képét és kritikus hatással lehet az 

identitására, társadalmi, szakmai és családi környezetben elfoglalt helyére (Danish Council of Ethics, 1993; 

Takala, T., 2000). Gyermekek esetében a felnőtt korban megjelenő betegséget előre jelezni képes genetikai teszt 

alkalmazása, különösen akkor, ha  az adott betegség gyógyíthatatlan (pl. Huntington), kimondottan ártalmas 

lehet stigmatizáló hatása miatt (Clark, A. 1994). A terápiás szakadék miatt, a betegségről szerzett tudás az 

aszimptomatikus személyben sok esetben csak egy erős szorongás kiváltását eredményezi (Orentlicher, D., 

1997). A ”nem tudni jogának” érvényesítése vagy a genetikai közömbösség védelme különösen gyermekek 

esetében kiemelten fontos, azokban az esetekben, amikor a genetikai betegségük ismerete semmifajta előnyt, 

vagy hasznot számukra nem hozhat. Felnőtt korba lépve már nem ilyen egyértelmű a helyzet, mivel reproduktív 

döntéseink kialakításánál szerepet játszhat az, hogy egy gyógyíthatatlan és súlyos betegség génjének hordozói 

vagyunk. 

A preszimptomatikus és prediktív genetikai tesztek alkalmazásával kapcsolatban kibontakozó bioetikai 

diskurzus kiterjedten foglalkozott a fentebb említett kérdésekkel, és ennek eredményeképp számos szakmai 

ajánlást, irányelve született az elmúlt két évtizedben. Ezek az irányelvek és szakmai állásfoglalások a következő 

etikai aspektusok mérlegelését hangsúlyozták: 1.) A tesztből származó információ kiadása; 2.) a kérés 

önkéntessége, 3.) a vérrokonokkal szembeni felelősség; 4.) a teszt pszichológiai hatása 

A társadalmi aggodalmak nem könnyen oszlathatók el, amennyiben a felszínre kerülő, akár az egészségügyön 

belül létrejövő, de onnan kikerülő személyes genetikai információ nem-orvosi alkalmazásaihoz fordul 

figyelmünk (Sándor, J., 2006). A bioetikai diskurzusban kiemelt figyelem övezte a genetikai információval 

történő visszaélések lehetőségét, különösen az egyének genetikán alapuló hátrányos megkülönböztetését, 

diszkriminációját. A sejtjeinket úton-útfélen elszórjuk. Eközben olyan személyes információ kinyerésére 

alkalmas anyagnyomokat hagyunk magunk után, melyekből már a jelenleg elérhető DNS alapú technológiák 

alkalmazásával is számos következtetést lehet levonni rólunk, rokonsági kapcsolatainkról, betegségeinkről, és 

betegségekre vonatkozó hajlamainkról. Tehát a potenciális genetikai mintáink viszonylag egyszerű 

hozzáférhetősége már önmagában aggodalmakra adhat okot, amennyiben ezek illetéktelen kezekbe kerülnek. 

Mindemellett, számos esetben a genetikai mintáinkból származó információra rajtunk kívül álló felek is érdeket 

formálhatnak: családtagok, a munkaadók, a biztosítók, iskolák és más intézmények (Rothstein, MA. ed., 1997). 

A genetikai információ ezekben a társadalmi kontextusokban történő alkalmazásai a személy érdekeit sérthetik, 

olyan döntésekhez vezethetnek, melyek a személlyel szembeni diszkriminációt tesznek lehetővé és hátrányosan 

érinthetik őt. A személy rokonsági kapcsolataiba történő betekintést tesznek lehetővé, és így sérthetik a 

magánélethez való jogát. A családtagok esetenként igényt formálhatnak a rokonuk genetikai betegségre való 

hajlamára vonatkozó információ megszerzésére, ami szintén sértheti a személy magánélethez való jogát és 
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konfliktusokat eredményezhet az orvos-beteg kapcsolatban.  Az állam is érdekeltté válhat és követeléssel állhat 

elő az állampolgárok genetikai információjának megszerzése céljából a közérdekre történő hivatkozással, mivel 

igen hatékonyan, gyorsan és nagy pontossággal azonosíthatók a személyek a DNS mintáik alapján. Az Egyesült 

Királyság volt az első olyan ország, ahol létre is hozták e célból az úgynevezett igazságügyi DNS adatbankot 

1995-ben (Laurie, G., 2002). 

A biztosítók számára az egyének jövőbeli egészségi állapotát statisztikai alapon előre jelezni képes információk 

kiemelt jelentőséggel bírnak bizonyos életbiztosítások és/vagy egészségbiztosítások megkötésekor használt 

kockázat klasszifikáció megállapításához (O'Neill, O., 1997). Minél pontosabban képes egy biztosító a 

biztosítottak egészségi és halálozási kockázatát megbecsülni, annál pontosabb lesz az adott személy valamelyik 

kockázati csoportba történő besorolása. A magasabb kockázati csoportba soroltak biztosítási díjszabása 

lényegesen magasabb lehet. A magas genetikai kockázattal rendelkező személyek így eleshetnek a megfizethető 

biztosítások megkötésének lehetőségétől. Amennyiben ez szélesebb társadalmi rétegekkel megtörténik és 

tendenciát alkot, akkor egy egész társadalmi csoport kerülhet az egészségügyi és életbiztosítások nyújtotta 

támogatásokon kívül, esetleg egy egész „genetikai alsóbb osztály” születhet meg. Ez a lehetőség leginkább az 

Egyesült Államokban gerjesztett széles körben félelmeket, mivel ott a lakosság túlnyomó többsége 

magánbiztosítókon vagy a munkáltatója által kötött csoportbiztosításokon keresztül jut hozzá az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz. Kötelezhetők-e a személyek arra, hogy biztosítóknak átadják a genetikai teszteredményekből 

származó információt vagy arra, hogy a biztosítási szerződéshez ilyen genetikai tesztek elvégzése után férjenek 

hozzá? 

A munkaadók is érdekeltek lehetnek a (jövőbeli) munkavállalókkal kapcsolatos genetikai információkat illetően, 

mivel a magas kockázatú munkavállalók magasabb üzleti kockázatot hordoznak és növelhetik a cég költségeit. 

Ha ezeket a kockázatokat a tesztek vagy szűrőprogramok alkalmazásával csökkenteni lehetne, akkor biztos, 

hogy volnának olyan cégek, akik megpróbálnák kiszűrni a genetikailag kockázatosnak ítélt munkavállalókat. 

Sokan attól tartanak, hogy hosszú távon ez elvezetne a genetikailag kockázatosnak ítélt egyéneknek a 

munkaerőpiacról történő kiszorulásához és társadalmi ellehetetlenülésükhöz. A biztosítókkal és a munkaadókkal 

kapcsolatos szcenárió párhuzamos lezajlása még erősítheti is a nem akart társadalmi konzekvenciákat, valamint 

erős kételyeket ébresztett sokakban.  Főleg azt illetően, hogy ha hozzáférési jogot adunk a genetikai 

információhoz a nem-orvosi szereplőket illetően is, vagy a korlátozások kiépítésében nem leszünk elég 

sikeresek, akkor ezzel fontos, az egészségügyön belül elismert normák érvényesülését is kockáztatjuk, melyek a 

diszkriminációmentes ellátáshoz, a titoktartáshoz, s a nem-tudni jogához kötődnek. Továbbá a nagy 

populációkat vizsgáló genetikai epidemiológiai kutatások kivitelezését is jelentősen nehezíti, ha a lakosság nem 

bízhat a személyéhez kötődő genetikai információ megfelelő védelmében. Például, ha úgy vélekedik, hogy a 

kutatásban való részvétellel egyben azt is kockáztatja, hogy a felszínre kerülő genetikai információjához a 

biztosítója vagy jövőbeli munkáltatója egy adott esetben majd igényt tarthat. 

Vannak olyan szerzők, akik a genetikai diszkrimináció valószínűségét a genetikai információnak abból a 

jellegzetességéből vezetik le, miszerint az könnyen félreérthető, mivel a genetikai tesztek eredményeit és más 

genetikai diagnózisokat nagyon nehéz értelmezni (Ashcroft, R., 2007). Mind a társadalom laikus tagjai, mind 

pedig az orvosok igen alacsony tudásszinttel rendelkeznek a genetikával kapcsolatban, amit csak súlyosbít a 

társadalmi, és szakmai kockázati tudatlanság, magyarul: statisztikai analfabetizmus (Gigegrenzer, G., 2002). A 

genetikai diagnózisok értelmezéséhez szükséges megalapozott tudás hiányában jelentős teret nyerhetnek a 

genetikát övező mítoszok és félreértések, különböző ideológiai előítéletek, melyek tápforrásként szolgálhatnak a 

diszkrimináció különböző módozatainak. Például oly módon, hogy a biztosítók egy adott életbiztosítási 

szerződés feltételéül szabják meg olyan genetikai teszt elvégzését, melyből nem vonható le megalapozott 

következtetés a személy jövőben fellépő betegségeinek kockázatairól. 

Bizonyos genetikai tesztek és szűrőprogramok világszerte elfogadott részét képezik a népegészségügyi 

tevékenységnek. Nemzetközi szakmai ajánlásokat követve már évtizedek óta léteznek szűrőprogramok, melyek 

újszülöttek vérmintáit elemző genetikai teszteket használnak a genetikai (és nem-genetikai) betegségek 

diagnosztizálására. A prenatális genetikai tesztek és szűrőprogramok már bevett gyakorlatnak számítanak a 

terhességgondozásban. Az in vitro fertilizáció során alkalmazható preimplantációs diagnosztikai eljárások 

száma is jelentősen bővült az elmúlt évtizedben. A genetikai teszteket és szűrőprogramokat egyre gyakrabban 

használják más egészségügyi szolgáltatások vagy a munkaegészségügy részeként. A genetikai tesztek és 

szűrőprogramok segíthetik a betegségek megelőzésének és kezelésének népegészségügyi céljainak 

előmozdítását. Továbbá, a szűrőprogramok eredményeiből származó információ hasznos lehet a 

népegészségügyi dolgozók és kutatók számára abban, hogy megértsék a gének, a környezeti és magatartási 

faktorok szerepét a betegségek kialakulásában. 
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A klinikai genetikában már több évtizede alapvető etikai követelmény, az irányításmentes genetikai tanácsadás. 

A genetikai tanácsadó információt szolgáltat a genetikai kockázatokról, és elmagyarázza a teszttel vagy a 

kezeléssel kapcsolatos lehetőségeket. Felvázolja ezek előnyeit és hátrányait, de tartózkodik attól, hogy ő mondja 

meg a lehetséges alternatívák közül melyik a helyes döntés. Az irányításmentes tanácsadás célja, hogy segítse a 

pácienst abban, hogy olyan döntést hozhasson meg, amelyik összhangban van az ő saját értékeivel, 

meggyőződéseivel. A genetikai tanácsadás irányításmentes jellegének hangsúlyozása egyrészt a reproduktív 

döntésekbe való állami és társadalmi beavatkozás elkerülésének eszköze. Egy esetleges genetikai kockázattal 

rendelkező terhesség vállalása személyes és magánjellegű döntés, melybe az állam nem avatkozhat bele. 

Ugyanakkor mind a mai napig viták övezik a valódi irányításmentesség gyakorlati megvalósíthatóságát a 

genetikai tanácsadásban. Többen azt is megkérdőjelezték, hogy valóban minden szituációban az 

irányításmentesség vagy a semlegesség legyen-e a tanácsadást irányító norma (Clarke, A., 1994). 

Engedélyezhetők-e a genetikai tesztek és szűrőprogramok az egyének által adott tájékozott beleegyezés nélkül? 

Alkalmazzunk-e genetikai szűrőprogramot minden olyan egészségügyi probléma esetében, melynél 

rendelkezünk megbízható és pontos teszttel? A szűrőprogramokban való részvétel legyen kötelező vagy 

szabadon választott? Hogyan kezeljék az egészségügyi hatóságok a genetikai tesztekből származó információt? 

Ezek az információk rendkívüli kezelést igényelnek, vagy ugyanolyan védelemben kell részesülniük, mint más 

személyekkel kapcsolatos egészségügyi információnak? Ezekre a kérdésekre egyértelmű válaszokat nyújtó 

konszenzus övezte etikai keret megalkotásának feladatát jelentősen megnehezítik a genetikában és az etikai 

diskurzusban tapasztalható fogalomhasználati diverzitás. A genetikai teszt fogalmának különböző 

meghatározásaival találkozhatunk az etikai diskurzusban, valamint az ajánlások, irányelvek és a jogi 

szabályozások is különféle definíciókat eredményeztek. A EuroGentest projektben résztvevő európai szakértők 

2006-ban arra az eredményre jutottak, hogy valószínűleg lehetetlen a genetikai teszt konszenzus övezte 

definícióját elérni (GeneTests, 2007). Vannak viszonylag egyértelmű esetek, amikor egy tesztet genetikainak 

nevezni nem tűnik különösképp problematikusnak. Ilyen eset lehet, amikor genetikai tesztnek nevezünk egy 

diagnosztikus eljárást, mivel a diagnózis egy genetikailag örökletes betegség feltárására irányul (pl. Huntington 

kór), és az diagnózis elvégzéséhez DNS analízist vagy valamilyen gén alapú technológiát használunk. 

Ugyanakkor, számos esetben az adott betegség genetikai meghatározottsága nem elég erős ahhoz, hogy 

egyértelműen és/vagy kizárólag genetikailag örökletes betegségként kategorizálhassuk, és számos esetben nem 

feltétlenül használunk DNS analízist, vagy gén alapú technológiát (pl. phenylketonuria) a teszt elvégzéséhez. A 

klinikai gyakorlatban vagy a népegészségügyi tevékenységben ez a fogalmi probléma elvileg nem okozna 

különösebb problémát mindaddig, amíg a genetikai tesztek és beavatkozások etikai és jogi megítélése nem 

kezelné speciálisan a genetikai információt/teszteket és szűrőprogramokat. A genetikai teszt világos 

meghatározásának igazi nehézségével így azok a törvényalkotók nézhettek szembe, akik a genetikai tesztek és 

információ rendkívüli kezelésének biztosítása érdekében világosan el kellett különíteniük a genetikai teszteket a 

nem-genetikai tesztektől, a genetikai adatokat az egyéb egészségügyi adatoktól. 

A személyes genetikai információ védelmének szükségességét nemzetközi konszenzus övezi. Viszonylagos 

egyetértéssel találkozhatunk azt illetően is, hogy miért kell védelemben részesíteni a genetikai információt. A 

genetikai információnak biztosítandó védelem módját és mértékét illetően azonban már különféle 

megközelítésekkel találkozhatunk mind az etikai viták, mind a szabályozási törekvések szintjén. Az Európai 

Bizottság független szakértői csoportjának 2004-es jelentése megállapítja, hogy a genetikai információ 

kártékony használata és a visszaélések lehetősége által keltett társadalmi félelemre adott válaszként alakult ki az 

a közpolitikai és szabályozási tendencia, mely a genetikával kapcsolatban speciális szabályok megalkotását 

sürgeti (Expert Group EC, 2004). A genetikai információnak különleges státuszt adó folyamatot illusztrálhatjuk 

azokkal az újabb kezdeményezésekkel és törekvésekkel is, melyeket az orvosi etika, bioetika, és az emberi 

jogok befolyásos nemzetközi szervezetei indítottak el. Például az UNESCO által 2003-ban elfogadott 

Nemzetközi nyilatkozat a humángenetikai adatokról címet viselő dokumentuma így fogalmaz: „a 

humángenetikai adatoknak érzékeny voltukra tekintettel különleges státuszuk van, mivel előre jelezhetik az 

egyének genetikai hajlamait… az előrejelzés ereje erősebb lehet, mint ahogyan azt az adatok gyűjtésekor 

értékelték… jelentőst hatást gyakorolhatnak a családra… bizonyos esetekben a csoportra… ” (UNESCO, 2003). 

A genetikai információnak tulajdonított különleges státusz, a genetikai adatnak az egészségügyi adatokhoz 

képest rendkívüli kezelést sürgető felfogását a genetikai rendkívüliség doktrínájának nevezik. Az USA számos 

államában fogadtak el az elmúlt évtizedben speciálisan a genetikával foglalkozó, genetikai anti-diszkriminációs 

vagy genetikai privacy törvényeket (Gerards, JH. et al., 2005)  Ezeken túl a genetika speciális kezelése tetten 

érhető a kutatással és jó klinikai gyakorlattal foglalkozó irányelvekben is.  Például, ha egy orvosbiológiai 

kutatás genetikai vizsgálatokat is tartalmaz, akkor ez elsődleges szempont lesz az adott tevékenység etikai 

mérlegelésénél (Early, CL. & Strong, LC., 1995). Ugyanígy, ha egy vizsgálat genetikai információt hoz létre, 

azt speciális védelem illeti meg, és további standardokat fejlesztettek ki a genetikai információt használó 

kutatások számára a kutatási alanyok védelmének etikai áttekintéséhez. A prediktív genetikai tesztekhez 
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megfelelő genetikai tanácsadást kell biztosítani. Valamint bizonyos országokban tiltásokat fogalmaztak meg 

annak érdekében, hogy az egészségügyi információkhoz - egyébként bizonyos esetekben legitim módon - 

hozzáférő biztosítók, ne kezelhessenek genetikai adatokat. Néhány országban pedig moratórium fogadtak el ez 

ügyben (Gerards, JH., Heringa, AW. & Janssen, HL., 2005). 

Összességében elmondható, hogy genetikai tesztek és szűrőprogramok által felvethető etikai kérdések néhány 

jól körülhatárolható téma körül rendeződnek el. Mint ahogy más egészségügyi beavatkozásoknál és 

népegészségügyi programoknál etikailag kiemelt jelentőségű a tevékenység résztvevőinek, az alanyok 

autonómiájának tisztelete, szabad döntéshez való joguk és az önkéntességük biztosítása. Az alanyok 

autonómiájának a bármifajta korlátozása külön igazolásra szorul, és csak bizonyos jól meghatározott esetekben 

fogadható el. A genetikai kutatások és vizsgálatok során keletkezett személyes genetikai információt megfelelő 

védelemben kell részesíteni, mely összhangban van az adatvédelmi és az orvosi titoktartás normáival. Azokban 

az esetekben, ahol a személyes genetikai információhoz való hozzáférésre egy harmadik fél, pl. családtag igényt 

tart, a titoktartás követelménye a felfüggeszthető, a hagyományos titoktartási dilemmákhoz hasonló módon. 

Tehát azokban a konkrét esetekben, ha a harmadik fél az információ visszatartása miatt kárt szenvedhet, aminek 

a bekövetkezte nem kerülhető el másképp és ez megalapozottnak tekinthető. Ennek megítélésekor három 

kritériumra támaszkodhatunk: az információ visszatartásából fakadó harmadik félnek okozott kár, legyen valós, 

azonnali, és komoly. A genetikai kutatások és vizsgálatok elvégzésekor tekintettel kell lennünk a genetikai 

információ hátrányos megkülönböztetésre irányuló használatának veszélyeire. Gondoskodni kell a genetikai 

kutatásokban és vizsgálatokban résztvevő személyek megfelelő időben és módon történő genetikai 

tanácsadásáról és az alanyok érvényes tájékozott beleegyezéséhez szükséges speciális kritériumok teljesítéséről. 

Az adatvédelmi, titoktartási és a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályokat az előző 

fejezet részletesen tárgyalja. 

6. A fogyatékosság és az életminőség 

A genetika kortárs és potenciális jövőbeli alkalmazásainak egyik etikailag vitatott speciális területét alkotja az új 

technológiáknak a fogyatékosok életére gyakorolt hatása. A megszületendő gyermek genetikai betegségeinek 

előre jelzése a magzati korban, vagy ezt megelőzően a gyermekvállalást tervező szülőknél elvégzett genetikai 

diagnosztika során számos etikai és társadalmi kérdést hordoz magában. Már jelenleg is elérhető néhány 

diagnosztikus eljárás, mely lehetővé teszi a születendő gyermek bizonyos betegségeinek és tulajdonságainak 

előre jelzését. Kérdés, hogy etikailag elfogadható-e ezeknek az eljárásoknak a használata? Egyrészt, vannak-e 

garanciáink arra nézve, hogy ezeknek az eljárásoknak a terjedő használata hosszú távon nem vezet-e az 

eugenika korai történetében megvalósult társadalmi károk előidézéséhez?  Továbbá kérdéses, hogy az 

előrejelzési képességünk növekedése és az ilyen jellegű egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetősége végső 

soron nem lehetetleníti-e el a fogyatékosoknak a már jelenleg is hátrányos társadalmi státuszát. 

7. Genetikai tesztek közvetlenül a fogyasztókhoz   

Jelenleg több mint 1300 betegséggel kapcsolatban regisztráltak genetikai teszteket, melyek potenciálisan 

alkalmazhatók a klinikai gyakorlatban, és ezen túl még 300 teszt létezik, melyeket kutatási környezetben lehet 

alkalmazni (GeneTests, 2008). A klinikai használat is úgy tűnik, kiterjedtebbé kezd válni, a diagnosztikus 

alkalmazástól elmozdulva a prediktív alkalmazások felé, és a gyógyszeres kezelések optimalizálásának 

alkalmazási lehetőségei felé. Ugyanakkor komoly nehézségekbe ütközik annak megítélése, hogy pontosan hány 

genetikai tesztet alkalmaznak diagnosztikus és terápiás céllal jelenleg. Ez egyrészt függ attól is, hogy mit 

tekintünk genetikai tesztnek. Mindenesetre az biztos, hogy a EuroGentests által regisztráltnak tekintett genetikai 

teszteknek csupán  a töredékét hagyták jóvá egészségügyi hatóságok, pl. az Egyesült Államokban az FDA (Food 

and Drug Administration). 

Etikailag igen problematikus új területként jelent meg a közvetlenül a fogyasztónak nyújtott (DTC) genetikai 

tesztek szolgáltatásai, melyek különböző főleg egyesült államokbeli privát cégek érdekeltségi körébe tartoznak 

és az interneten keresztül is elérhetők (Hogarth, S. et al., 2008). A DTC tesztek etikailag problematikus vetülete 

a tesztek megbízhatóságához és genetikai tanácsadáson kívüli használatához kötődnek. A közvetlenül a 

fogyasztónak árult genetikai teszteket (Direct-to-consumer, DTC) jelenleg 20-25 cég forgalmaz az interneten 

keresztül. A többségük csak az Egyesült Államokban elérhető, de néhány cég szolgáltatásai kiterjednek 

Európára is. Két eltérő típusú, részben különböző etikai problémákat felvető, szolgáltatással találkozhatunk. Az 

egyik csak orvoson keresztül, és az így biztosított tanácsadás mellett vállalja a genetikai elemzés elvégzését 

különböző betegségekre, pl. az emlőrák kialakulásának a kockázatára. Ennek a legkiemelkedőbb etikai 

problémája a tesztek kérdéses megbízhatóságából fakad. A másik típus viszont bárkinek az otthonába küldi a 
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teszthez szükséges eszközöket, és az elemzés után az eredményt is visszaküldi a megrendelő otthonába. Ebben 

az esetben a teszt értelmezése, a genetikai tanácsadás hiánya kiemelten problematikus. Potenciálisan 

hozzájárulhat szükségtelen beavatkozások, pl. emlőrák kockázatának esetén radikális műtéti eljárások 

„elvégeztetéséhez”, valamint fals negatív teszteredményeknél egy hamis megnyugvás kialakításához. 

Ugyanakkor a DTC genetikai tesztek szolgáltatóinak érvelése arra hivatkozik, hogy a fogyasztó magánélethez 

való joga ezen kereteken belül kaphatja meg a legnagyobb védelmet. 

DTC genetikai teszteket forgalmazó cégek listája: 

http://www.dnapolicy.org/resources/AlphabetizedDTCGeneticTestingCompanies.pdf 

http://www.dnapolicy.org/resources/AlphabetizedDTCGeneticTestingCompanies.pdf

