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1. Bevezetés a molekuláris medicinába
Mérföldkövek a molekuláris medicína kialakulásában
I. Alapok felfedezése
1869 F. Miescher svájci orvos savas anyagot izolált sejtek magjából
elnevezte nukleinnek
1944 O. Avery A Pneumicoccus DNS-e tartalmazza a genetikai
Információt
1950 E. Chargaff A-T, G-C ekvivalencia
1953 R. Franklin, M. Wilkins, J. Watson, F. Crick
DNS kettőshelix szerkezete
1956 A. Kornberg DNS polimeráz
Később mRNS, plazmidok,bakteriális genetika, DNS manipulációk.
1966 V. McKusick Mendelian Inheritance in man (genetikai
betegségek katalógusa).
1970 H. Temin és D. Baltimore Reverz transzkripció
II A módszertan kidolgozása
1960-as évek restrikcós endonukleázok, DNS ligáz
H. Smith, D. Nathans, W. Arber
1972 P. Berg rekombináns DNS molekula
1976 első eukarióta gén (beta globin) klónozása T. Maniatis
DNS szondák, hibridizáció= a DNS két szála szétválasztható
és visszailleszthető
1975 szilárd fázisú hibridizáció E. Southern, Southern blot
1977 DNS szekvenálás F. Sanger, W. Gilbert
1978 Split genes W. Gilbert, P. Sharp, R. Roberts
1980 D. Botstein DNS polimorfizmus mint marker, emberi génTérkép
1987 R. Conn mitDNS az ember eredete Afrikából
III. Modern éra (1980-2001)
Funkcionális klónozás (fehérjét használják a klónozásalapjául)
talasszémiák
Pozícionális klónozás (nem kell fehérje hozzá)
1986 Krónikus granulomatózis betegség S. Orkin
1987 Duchenne muszkuláris disztrófia
2001 Humán genom megszekvenálása
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2. A Genom
1. A sejtmag
Minden sejtmagunkban jelen van ugyanaz a DNS. Tehát egy sejtben a
DNS több helyen található, egyrészt a sejtmagban, másrészt a mitokondriumban.
A sejtmag genetikai állománya, több DNS-darabból áll. Mindegyik DNS molekula
az tulajdonképpen két hasonló szerkezetű DNS, amit együttesen kromoszómának
nevezünk. Ezektől egészen különbözik a mitokondriális genom, ami, kis, kör
alakú DNS-darabok, s ezekből egy-egy sejtben több tíz, több száz, sőt akár több
ezer is található.

Fig 2.1. A genetikai anyag sejten belüli elhelyezkedése

Az első ábran a sejtmag mint a genom organelluma látható. Minden
sejtmagunkban jelen van ugyanaz a DNS. Egy sejtben a DNS több helyen
található, egyrészt a sejtmagban, másrészt a mitokondriumban. A sejtmag
genetikai állománya, több DNS molekulából áll. Mindegyik DNS molekulából kettő
van melyek anyai és apai öröklődésűek, ezeket kromatidoknak nevezzük és
együttesen ők alkotják a kromoszómákat. Ezektől egészen különbözik a
mitokondriális genom, amelyi kis, kör alakú DNS-darabokból áll. Ezekből egy-egy
sejtben több tíz, több száz, sőt akár több ezer is jelen lehet.
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A kromoszómákat fénymikroszkópos vizsgálatok során azonosították és
méret szerint tették sorba és számozták meg. Az egyes kromoszóma a
legnagyobb. Van huszonkét úgynevezett szomatikus kromoszómánk, és két
szexkromoszómánk. A két szexkromoszóma úgy épül fel, hogy a nőkben két x, a
férfiakban pedig x és y van. Összesen negyvenhat kromoszómája van az
embernek.
A két kromatida egymás mellett van ezen az ábrázolásokon, ezeket
tulajdonképpen testvér-kromotidáknak nevezzük, ez egy-egy DNS molekula,
amely középen össze van kötve. Egyetlenegy állapot van, amikor ezek így
néznek ki, mégpedig a sejtosztódás.
Sejtosztódás során a kromoszómák egymás mellé kerülnek, és miután ez a
sorba állás megtörténik, utána szétválnak.
Minden egyéb állapotban a sejt, a sejtmagban a DNS, a kromoszómák
úgymond letekeredett állapotban található. Megkülönböztethető transzmissziós
elektromikroszkóppal a heterokromatin és az eukromatin. A heterokromatin az
sötétebb szerkezetű és zárt DNS-területeket tartalmaz.
Ezzel szemben a fehér színnel jelölt, az az eukromatin, Ezt tekintjük annak
a régiónak, ahonnan átíródás történik, tehát a DNS-ből RNS íródik át. Tehát
minden sejtben azonos DNS van, néhány kivételtől eltekintve. Azonban az, hogy
mely gének mikor íródnak át arról a bizonyos DNS szinte minden sejtben
különbözik. Ahhoz, hogy a sejtmagban a DNS elférjen, ahhoz ennek fel kell
tekerednie, tehát egy magban körülbelül két méter hosszúságú DNS található
minden egyes sejtben. Hogyha két, a két kromotidát veszünk figyelembe, akkor
négy méter DNS, ez négyszázezerszeres feltekeredettséget jelent.

Azonosítószám:
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Fig 2.2 A kromoszómák ábrázolása

A második ábrán a humán kromoszómák egy klasszikus ábrázolását látjuk.
A kromoszómákat fénymikroszkópos vizsgálatok során azonosították, festéssel
ilyen csíkozottságot mutatnak.
A kromoszómákat méret szerint számozták meg. Az egyes kromoszóma a
legnagyobb. Van huszonkét úgynevezett szomatikus kromoszómánk, és két
szexkromoszómánk. A két szexkromoszóma a nőkben két x, a férfiakban pedig x
és y eloszlású. Összesen negyvennégy plusz kettő, annyi mint negyvenhat
kromoszómája van az embernek. Ezen felül van még a mitokontridális DNS, ami
ettől teljesen független és sejtenként akár több száz kópiában is jelen lehet.
Négy szára a kromoszómának ami két DNS molekulából áll össze úgy,
hogy a centoméra összeköti őket. Ezek egymás mellett vannak és testvérkromatidáknak nevezzük. Egyetlenegy állapot van, amikor ezek így néznek ki,
mégpedig a sejtosztódás. Minden egyéb állapotban a sejtmagban a DNS, a
kromoszómákban

de

letekeredett

állapotban

található.

Transzmissziós

elektromikroszkóppal az elektrondenz sötét terület a heterokromatin a világos,
nagyobb áteresztőképességű az eukromatin.
Ez a tekeredés nem random, hanem fehérjék vesznek részt és ezek a
fehérjék alkotják a kromatint, tehát a DNS a fehérjékkel együtt alkotja a
kromatint.
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A nem osztódó sejtben látszik, hogy a kromoszómák letekeredett
gombolyagnak tekinthetőek, miközben az osztódó sejtben ezek jól körülhatárolt,
pálcaszerű struktúrák.
A sejtmagban van egyrészt a DNS meg a fehérje, ami együttesen a
kromatin, ezen kívül van a sejtmagvacska vagy nukleolusz, ahol az RNSátíródás, a speciális RNS-átíródás zajlik, a ribonszómák előállítása.

Fig 2.3. Eukromatin, heterokromatin, transzkripció szabályozás, a kromoszómák
nem osztódó sejtben

A harmadik ábra elektron mikroszkópos képén a heterokromatin sötétebb
szerkezetű és transzkripciósan zárt DNS-területeket tartalmaz.
Ezzel szemben a fehér színnel jelölt, az eukromatin, Ezt tekintjük annak a
régiónak, ahonnan átíródás történik, tehát a DNS-ből RNS íródik át. Minden
sejtben azonos DNS van (néhány kivételtől eltekintve) azonban az, hogy mely
gének mikor íródnak át az adott DNS-ről szinte minden sejtben különbözik.
Ahhoz, hogy a sejtmagban a DNS elférjen, ennek fel kell tekerednie. Egy
magban körülbelül két méter hosszúságú DNS található minden egyes sejtben,
hogyha a két kromatidát veszünk figyelembe, akkor négy méter DNS. Ahhoz,
hogy elférjen a sejtmagban, négyszázezerszeres feltekeredettséggel szükséges.
Ez a feltekeredés nem random, hanem fehérjék által szabályozott. Ezek a
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fehérjék alkotják a kromatint, tehát a DNS a fehérjékkel együtt alkotja a
kromatint.
Az ábrán látszik, hogy miként néz ki a DNS ha egy festékkel megfestjük
mikroszkóppal vizsgáljuk. A nem osztódó sejtben látszik, hogy a kromoszómák
letekeredett gombolyagnak tünnek miközben az osztódó sejtben ezek jól
körülhatárolt, pálcaszerű struktúrák.
Maga

a

sejtmag

kettős

membránszerkezettel

van

körülvéve,

és

kommunikál a sejt többi részével a magpórusokon keresztül. A magpórusokban
ki-be áramlás zajlik, illetve RNS-molekulák aktívan ki jutnak a sejtmagból a
citoplazmába, itt történik a fehérjévé való lefordítás.
A sejtmagban ugye vannak interkromoszomális terek, tehát olyan terek,
amelyekben nukleoplazma van, fehérjékkel, és igen intenzív mozgás zajlik
ezeken a területekben, és a felszínen vannak a pórusok, ahol történik a
traficking, a sejtmag és a citoplazma között. Ezen kívül számos más olyan
funkciójú szervecske is található a magban.

Fig 2.4. A sejtmag

A

negyedik

ábra

bemutatja

amint

a

sejtmagban

vannak

interkromoszomális terek, olyan terek, amelyekben nukleoplazma van, fehérjék
és RNS molekulák igen aktív szállítása zajlik ezeken a területekben.
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Maga

a

sejtmag

kettős

membránszerkezettel

van

körülvéve,

és

magpórusokon keresztül kommunikál a sejt többi részével. A magpórusokban
kétirányú

szabályozott

anyag

áramlás

zajlik,

RNS-molekulák

exportinok

segítségével aktívan kijutnak a sejtmagból a citoplazmába, itt történik a
fehérjévé való lefordítás.
A

sejtmagban

a

kromatinon

kívül

megkülönböztetjük

még

a

sejtmagvacskát vagy nukleoluszt, ahol egy speciális RNS-átíródás zajlik, a
riboszómák RNSének az átíródása.
Maga a nukleólusz tartalmazza a humán genomban jelenlevő több mint
200 riboszomális gént kódoló tandem repeat szakaszt melyek a 13, 14, 15, 21 és
22-es kromoszómákon vannak jelen. A nukleoluszban még riboszomális RNS,
enzimek,

összeszerelő fehérjék és snoRNS molekulák segítségével, rRNS

faktorok bevonásával történik a riboszómális alegységek összeszerelése amelyek
a magból exportálódnak és a transzláció során álnak össze végleges formájukká.
Ezen kívül számtalan más olyan funkciójú szervecske is található a
magban, amelyek funkcióját nem ismerjük pontosan, csak bizonyos részleteit.
Ezeket csavaros testeknek, speckles-nek nevezzük. Annyi bizonyos, hogy ebben
a régiókban nagyon nagy mennyiségű RNS feldolgozása zajlik.
A DNS szolenoid struktúrát melyek orsószerű alakzatok. Minden egyes
orsóra két tekercs, két és fél tekeredés DNS van rátekeredve. A szolenoid
struktúrának 30 nannometer az átmérője.
Mi a nukleoszómák szerepe? A környezet, a külvilág, és a genom, az a
hisztonvégeken keresztül kommunikál egymással. A fehérjék, amelyek az orsó
magvát alkotják, hiszton-fehérjék, H2A, H2B, H3, H4 verziót különböztetünk
meg.
Egy

genomhoz

több

epigenom,

és

minden

epigenomhoz

több

transzkriptom tartozik, ez azt jelenti, hogy több típusú válasz lehetséges egy
adott sejtben. Minden sejtben azonos a genom, különböző sejtekben különböző
az epigenom, tehát hogy milyen módosulatok vannak ezen, hisztonvégeken, s
egy-egy ilyen módosulattól függően a bejövő információ, különböző válaszokat
képes létrehozni egy sejtben, de értelemszerűen több különböző bemeneti
információ,

különböző

válaszokat

tud

generálni,

akár

két

vagy

több

transzkriptóm is tartozhat.
Azonosítószám:
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A genom tulajdonképpen felfogható úgy is, mint egy betűsor, egy hosszú
betűsor, amiben nincsenek se nagy betűk, se kisbetűk, se semmilyen fabuláns.
Ez az, miután megismertük a genomot, azzal, hogy szekvenáltuk.

Fig 2.5. A transzkripció szabályozása a kromatin szintjén

Hogyan van feltekeredve a DNS a fehérjékre?
Az ötödik ábrán a nukleoszóma láncot és a magasabb szintű DNS
struktúrákat láthatjuk. A DNS és a fehérje orsószerű alakzatokat hoznak létre
melyeket nukleoszómáknak nevezünk. Minden egyes orsóra két - két és fél
kerületnyi DNS van rátekeredve. Ennek 11 nanometer az átmérője és 146-152
bázispár hosszúságú DNS van egy nukleoszómán. Tehát egy nukleoszóma három
miliméternek

egy

tízezred

részének

felel

meg,

csak

speciális

atomerő

mikroszkóppal lehet láthatóvá tenni.
Az orsó középen helyezkednek el a hiszton fehérjék, kívül található a DNS.
Mi a szerepe ennek?
A környezet és a genom a

hisztonvégeken keresztül kommunikál

egymással. A hiszton-fehérjéknek H2A, H2B, H3, H4 típusaiból két két molekula
alkotja az orsó magvát. A hiszton-fehérjék végei túlnyulnak a DNS-en, és mivel
nagyon

12

reaktív

csoportokat

tartalmaznak,

módosulatok

jönnek

létre
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hisztonvégen. A DNS-en és a hiszton végeken levő módosulatok összessége
alkotja az epigenomot. Egy genomhoz ahány sejt típus annyi epigenom tartozik.
Az epigenom a transzkripicos valasz lehetosegek kepesseget hatarozza meg egy
adott bejovo szignal esetében. Minden epigenomhoz több transzkriptom tartozik
a bejövő szignálok szerint. Ez azt jelenti, hogy adott szignálra különböző sejtek
teljesen eltérő válaszokat adnak. Az epigenomban levő mintázatok döntik el,
hogy a bejövő információ milyen válaszokat kapcsol be egy sejtben. Különböző
bemeneti információk különböző válaszokat hoznak létre, tehát egy sejttípushoz
tartozó epigenomhoz akár több transzkriptómban létrejövő válasz is tartozhat.
Mára már tudjuk, ahogy a szöveg is, a genomnak is struktúrája van,
például itt már megjelennek úgynevezett DNS metilációs módosulatok, ami
tulajdonképpen annyit tesz, mintha egy szövegbe, betennénk, újra a szóközöket.
Tulajdonképpen a szóköz az nem minden, nagybetű, kisbetű, vessző, pontos
vessző, pontozás is van a szövegben, és ez úgy jön létre, hogy a DNS-hez
különböző fehérjék kapcsolódnak.
Tudnunk kell, hogy, hogy az előbb is említettük, a DNS nem lineáris,
hanem folyamatosan fel van tekeredve, tehát van egy ritmicitása, úgy ahogy a
szövegnek is lehet egy ritmicitása, és ebből már látjuk, hogy ez tulajdonképpen
egy szonett lenne.
A DNS is feltekeredik és különböző módosulatok vannak benne. Ezt
hogyha megnézzük, ez tulajdonképpen, ha a teljes képet nézzük, akkor látjuk,
hogy a nucleosomák össze tudnak kapcsolódni, és ezzel végül lefordítjuk a DNSben lévő információt, egy strukturális információt. Tehát vannak zárt DNSterületek, és vannak nyitott DNS-területek, ugyanígy, hogyha értelmezzük ezt a
szonettet, akkor ez egy Shakespeare-szonett, mégpedig a huszonkettedik
szonett, amikor is megjelenik a teljes információ, ami abban a szövegben volt.
Miért fontos ez nekünk? Azért fontos, mert tudnunk kell azt is, hogy ezeket
a módosulatokat a különböző anyagokkal befolyásolni tudjuk, és például a DNSmetilációt ki tudjuk kapcsolni. Azacytidinnel, hisztonmódosulatokat pedig DNSpriuattal.

Ezeket

tehát

kívülről

tudunk

bevinni

bizonyos

információkat

rendszerbe.
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Fig 2.6. A genom struktúrálása

A hatodik ábra bemutatja, hogy a megszekvenált genom szekvencia
sorrendje tulajdonképpen felfogható úgy is, mint egy összefüggő betűsor,
amiben nincsenek se nagy betűk, se kisbetűk, se semmilyen írásjel.
Mára már tudjuk, ahogy szövegeknek is, a genomnak is struktúrája van. A
DNS metiláció olyan pl. mintha egy szövegbe újra betennénk, a szóközöket. A
szóközökön túl nagybetű, kisbetű, pontozás is van a szövegben, és ezt képviselik
a DNS-hez kapcsolódó különböző fehérjék és a hisztonvég módosulások.
Azonban DNS nem lineáris, hanem fel van tekeredve, tehát van egy
ritmicitása, úgy ahogy a szövegnek is lehet egy ritmicitása, és ebből már látjuk,
hogy ez tulajdonképpen egy szonetnek felel meg. Ha a teljes képet nézzük,
akkor a nukleoszómák össze tudnak kapcsolódni, és ezzel végül lefordítjuk a
DNS-ben lévő információt, egy strukturális információvá. Vannak zárt DNSterületek a heterokromatin és vannak nyitott DNS-területek az eukromatin.
Miért fontos ez nekünk? Azért fontos, mert tudnunk kell azt is, hogy ezeket
a módosulatokat a különböző anyagokkal befolyásolni tudjuk, és például a DNSmetilációt ki tudjuk kapcsolni Azacytidinnel, hisztonmódosulatokat módosítani
tudjuk TSA-val, pargilinnel, vagy valproáttal. Ezek segítségével kívülről kémiai
ágensekkel tudjuk befolyásolni a genom működését.
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Térjünk vissza tehát a maghoz. A magban úgy is tűnhet, hogy a
kromoszómák rendezetlen térben vannak jelen, de ez nem igaz. Ha különböző
festékekkel festünk meg különböző kromoszómákat, akkor láthatjuk, hogy ezek
a kromoszómák, tulajdonképpen különálló területeket foglalnak el a sejtmagon
belül. A kromoszómák látszólag szét vannak terülve, össze vannak gabalyodva,
de tulajdonképpen nem.
A sejtmagnak különböző régiói, azaz különböző kromoszómák osztódása is
elválik időben.
Hogyha gátoljuk a transzkripciót egy bizonyos gátlószerrel, akkor ezek a
régiók, a spacle régiók, akkor ezek megnövekednek, tehát úgy tűnik, mintha egy
torlódás jönne létre a sejtmagban, s ezáltal gyakorlatilag a transzkripció gátlódik.
S akkor nézzük a következő ábrát, ahol egy sematikus ábrázolást látok,
hogy hogyan történik, tehát a transzkripció, DNS komplex fehérjecsoport, átírja
az RNS-t, az RNS azonnal, már processzálódik, tehát az intronok kiválnak a DNSből, és ezek a spycing-komplexek, ezek a spacle-régiókban elraktározódnak, és
itt gyakorlatilag felgyülemlenek.

Fig 2.7. A sejtmag komplex szerveződése

A hetedik ábrán szemléltetjük, hogy a magban akár úgy is tűnhet, hogy a
kromoszómák rendezetlen alakban vannak jelen, de ha különböző festékekkel
Azonosítószám:
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festünk

meg

különböző

kromoszómákat,

akkor

láthatjuk,

hogy

ezek

a

kromoszómák, különálló területeket foglalnak el a sejtmagon belül (különböző
színnel, különböző kromoszómák van ábrázolva). Egyes kromoszómaterületek
különválnak, középen a nucleólusz. Különböző kromoszómák osztódása időben is
elválik. Ha az RNS-t tartalmazó régiót pirossal, a hisztonokat pedig zöld
fluoreszcens fehérjével (GFP) jelöljük meg, azt láthatjuk, hogy a magban vannak
olyan

területek,

ahol

aktív

RNS

feldolgozás

történik,

és

ezek

nem

a

kromoszómák, hanem a kromoszómák közötti területen találhatóak. Hogyha
gátoljuk a transzkripciót kémiai gátlószerrel, akkor ezek a régiók, (az un.
speckles régiók) megnövekednek, mintha egy torlódás jönne létre.
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3. A humán genom megfejtése
A genomszekvenálás legelterjedtebben ismert technikája, technológiája az,
az úgynevezett Sanger-szekvenálás, amit Fred Sanger vezetett be. Az első
módszer úgy nézett ki, hogy párhuzamos, négy párhuzamos gél, gélben egy-egy
speciálisan radioaktívan jelölt nucleotidot futattak meg, majd utána ezeket össze
kellett olvasni.

Fig 3.1. Sanger szekvenálás

A harmadik ábrán a Sanger szekvenálás módszerét mutatjuk be. Maga a
technika abból állt, hogy egy primerrel egy templatot elkezdtek szekvenálni, úgy
hogy egy kevertek bele olyan dideoxi nucleotidokat, amelyek random módon
időnként leállította egy bizonyos nucleotidnál a lánchosszabbodást, ezáltal
különböző hosszúságú láncok jöttek létre. Ezek radioaktívan voltak megjelölve,
utána ezeket gélben megfutatták, és ezután néhány száz bázispárig fel lehetett
térképezni úgy, hogy összeolvasták az egymás melletti csíkokat.

Azonosítószám:
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Fig 3.2. A fluorescens automatizált szekvenálás

Az

áttörést

a

Applied

Biosystems

cég

hozta,

aki

nagyon

hamar

megpróbálta ezt automatizálni, mely módszer elvét a második ábrán mutatjuk
be. A régi radioaktívan jelölt módszert azzal váltotta, azt úgy változtatta meg,
hogy elképzelésük szerint nem négy párhuzamos gélben készítjük ezt a futtatást,
és radioaktívan jelöljük, hanem fluoroeszens molekulákkal jelöljük meg a
nucleotidokat és keverjük össze egy csőben. Utána a mintát azt futassuk egy
detektor előtt, és a különböző színek egyen típusú nucleotidokat jelenthetnek,
jelentenek. Ez az automatizálás, ez volt az első áttörés a genomszekvenálás
irányába, s lehetővé tette, hogy viszonylag egyszerű kézi előkészítéssel
automata szekvenátumokkal lehessen megkezdeni a szekvenálást.
Itt látni fogjuk, minden egyes élőlény kiiktatása egy biológiai kérdés
megoldásából csökkenti az árát egy adott probléma megoldásának. Tehát itt,
ahogy

tulajdonképpen

csinálták,

az

az

volt,

hogy

automatizálták

a

mintaleolvasást.
Ennek a technológiának a birtokában két személyt szeretnék megnevezni,
aki áttörést hozott a genomszekvenálás technológiájában, James Watson és
Craig Venter. Watson, James Watson az, aki Krickkel együtt leírták a DNS kettős
szerkezetét, amit publikáltak ’53-ban a Nature-ben.
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A másik személy Craig Venter, aki a Celera Coorporation vezető kutatója
volt.

Ő

azt

mondta,

hogy

képes

gyorsabban,

olcsóbban,

és

hamarabb

megszekvenálni a genomot, mint a National Human Genome Research Institute.
A megközelítés nagyon különböző volt, az eredeti National Human Genome
Research Institute az egy klasszikus, több lépésen keresztül vezette le a vezető
szekvenálási módszert feltételezett, nagyon sok munkával, nagyon sok emberrel.
Craig Venter viszont azt mondta, hogy lényegesen kevesebb emberrel, de
több pénzzel és több készülékkel meg fogja oldani a feladatot. Ő azt mondta,
hogy nagyon sok lépést ki lehet iktatni, amit eddig kutatók végeztek és
egyszerűen gépek többszörösen fogják át szekvenálni a DNS-t, és ezáltal majd
informatikai módszerekkel össze lehet rakni a genomot.
A Sanger-szekvenálás módszerrel szekvenálták meg tulajdonképpen a
humán genomot, hatalmas nagy, gyárszerű laboratóriumokban, több száz
kapiláris elektroforézis készülékkel párhuzamosan, folyamatosan öntötte ezeket
a színes csíkokat, amiket a szoftver végül is felbontott, s ezáltal sikerült 2001ben a Science-ban és a Nature-ben egyszerre, a két csapat párhuzamosan
publikálta a humán genom szekvenciáját.
A két megközelítés tulajdonképpen abban foglalható össze, hogy miközben
van egy kromoszóma, két és fél millió bázispár, hierarchikus szekvenálás azt
csinálja, hogy DNS fragmenteket 150.000 bázispár darabokra tördeli, ezeket
beklónozták bakteriális

kromoszómákba,

majd

ezeket

visszatérképeztek

a

genomra, ezeket tovább fragmentálták és a kis fragmenteket össze, a kis
fragmenteket szétválogatták, megszekvenálták, s utána összerakták.
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Fig 3.3 A shotgun szekvenálás

Shotgun szekvenálás melyet a harmadik ábrán mutatunk be különbsége
abból állt, hogy azt mondták, ezt az aprólékos munkát, ami itten a rendezésből
áll, ezt kihagyjuk. A genomot átszekvenálják többször, tízszer-hússzor, és ezáltal
az áttörő szakaszok lényegesen hosszabbak lesznek, s ezáltal az áttörő
szakaszok segítségével össze fogjuk tudni rendezni a genomot.
A munka ’98 körül kezdődött, és 3 milliárd dollárba került. Több tízezer
kutató dolgozott a projekten, több országban. És ennek volt az eredménye az,
hogy az első géntérképet 2001-ben publikálták.
Mára ez a folyamat nagyon felgyorsult. A különböző készülékek percenként
kibocsátott szekvencia-mennyisége látványosan megnőtt.
Jobbat és egyszerűbbet lehet alkotni úgy, hogy a baktériumokat is
kihagyták és a DNS-t csupán enzimekkel sokszorozzák fel. Ezáltal, ezt a lépést,
ami, ugye a legtöbb munkát igényelte, a klónozást és a visszatérképezést, majd
a klónozást újabb külső fragmentekben, ezt kihagyták, és mint kiderült, látni
fogják ezzel a genomszekvenálásnak a költsége drasztikusan lecsökkent. Ez a
készülék, az egyik első olyan készülék, ami ezen a terülten megjelent, az FLX,
vagy 454 cég által fejlesztettami egy kis asztalon elfér és ezzel néhány hét alatt
megszekvenálható a humán genom.
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Fig 3.4 Az első nagy áteresztőképességű genomszekvenálási technológia

Hogyan néz ki maga a genom szekvenálása ezzel a módszerrel? A
módszert a negyedik ábrán mutatjuk be. Maga a genom szekvenálása az abból
áll, hogy a DNS-t feldarabolják, különböző kis darabokra, majd egy úgynevezett
emúziós PCR-ba, egy-egy kis cseppbe egy-egy golyócskát visznek be, és egy-egy
ilyen

golyóra

egyetlenegy

minireaktorban,

ez

egy

DNS-molekulát

olajos

emúziós

kötnek

ki,

minireaktor,

majd
történik,

ebben

a

nem

a

baktériumban. Hanem egy olajban úszó folyadékcseppben történik a DNS
felamplifikálása. Tehát kihagyják a baktériumokat, nem klónozzák be a DNS-t a
plazmidokba,

hanem

kis

minireaktorokban

amplifikálják

fel,

amit

utána

centrifugálással egy kis rácsra visznek fel, s egy-egy rácslyukban történik utána
a leolvasás.
Egy emúziós PCR, ami néhány órát tart, ami által sikerül felamplifikálni az
egyetlenegy DNS-t, több tízezer kópiába, utána ezt felviszik ilyen plate-re, majd
egy piroszekvenálásnak nevezett reakcióval, különböző enzimek vannak ilyen
gyöngyökbe betéve és ezt rácentrifikálják, s utána egyenként le lehet olvasni
bioszekvenálás reakciójával, hogy milyen nucleotidszekvenciák vannak azon az
egy DNS-darabbon. Méghozzá úgy, hogy itt van egy szekvenáló prímer, minden
egyes reakció során egy pirofoszfát felszabadul, ami egy atp-t termel, atp után
Azonosítószám:
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lucfierase enzim meghajtására használják, tehát egy energia-molekula. Végül is
fényt fog kibocsátani és egyszerűen a felvillanásokat számolják, tehát egy ilyen
fekete-fehér pöttyök jelennek meg minden egyes reakció során. Ezeket a feketefehér pöttyöket végül is egy számítógép segítségével össze kell fésülni, és az
összefésült adatok adják a különböző színekkel jelölt szekvenciákat. Ahol két,
kétszer olyan hosszú ez az oszlop, kétszer olyan magas ez az oszlop, az az
jelenti, hogy egymás után ugyanabból a nucleotidból kettő van, ahol háromszor
olyan hosszú, ott ugyanabból a nucleotidokból három következik egymás után,
ezért háromszoros jelet generál.
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4. A humán genom vizsgálata mikroarrayek segítségével.
A

mikroarrayek

tárgylemeznyi

(vagy

üveglapra

DNS

chip)

szintetizált

egy

különböző,

négyzetcentiméternyi
ismert

szekvenciájú

vagy
DNS

darabokat tartalmazó miniatürizált eszköz. Ezen vizsgáló eszközöket a genom
vizsgálatok a mikroszkópiájának is nevezhetjük. A chipeknek különböző formái
léteznek előállítási módjuk szerint (nyomtatott vagy szintetizált nukleinsavat
tartalmazó DNS chipek) illetve a vizsálati mód szerint ezek lehetnek egyszínű,
kétszínűek mikroarrayek.
Az alapelv ami lehetővé teszi a használatukat nagyon egyszerű. Már 1953ban publikálta Watson és Crick a DNS kettős spirál szerkezetét amely szerint a
szálak komplementerek és hidrogén hídakkal kapcsolódnak egymáshoz. Ebből
kifolyólag a két szál ha szétválik (pl hő hatásra) azok képesek újra megtalálni
egymást. Amennyiben az egyik szálat megjelöljük egy festékkel akkor annak a
jelenlétét a festék alapján ki tudjuk mutatni. Az alapjelenséget hibridizációnak
hívjuk. A DNS egy kétszálú molekula és ezt a két szálat gyenge költsönhatások
tartják össze. Ezek a költsönhatások hő hatására szétválnak általában 55 és 65
fok között. Mikroarrayeknél csak az egyik szálat fixáljuk a szilárd fázison. A minta
kétszálú DNS-ét megjelöljük egy fluoreszcens festékkel majd felhevítjük. A két
festékkel megjelölt szál vagy egymással vagy a szilárd fázison jelenlevő azonos
szekvenciájú egyszálú DNSsel fog újra összekapcsolódni. Ezt a folyamatot
nevezzük

hibridizációnak.

A

két

DNS

szál

„egymásratalálása“

vagyis

a

hibridizáció számos egyéb DNS alapú technológia esetében használható, példáúl
az in-situ fluoreszcens hibridizáció (FISH) vagy a PCR vagy polimeráz láncreakció
esetében is.
Magának a mikroarraynek az előállítási folyamata minden esetben hasonló
logikát követ, azaz egy adott cél könyvtár DNS szekvenciát kiválasztva és
felsokszorozva azt rögzíteni kell egy szilárd fázisra ami egy üveglap. Ezután a
mintákat megjelöljük egy detektálható jelölő festékkel és ráhibridizáljuk. Mosás
és szkennelés után az adatokat értelmezzük komplex bioinformatikai programok
segítségével.
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A mikroarrayeket klasszikusan több csatornás nagy nyomtatógépekkel
készítették melyek nanoliter térfogatú DNS oldat kibocsátására voltak képesek,
és ezzel a módszerrel ugyanazt a szekvenciát több száz, több ezer mikroarrayre
vitték fel, és ezáltal, az egyedi mikroarrayek nyomtatási költsége lecsökkent és a
reprodukálhatósága a vizsgálatoknak megnött. Maga a nyomtatás a cDNS
(komplementer DNS) mikroarrayek esetében úgy zajlott, hogy vékony tűhegybe,
mely a hagyományos töltőtoll hegyére emlékeztet, felszívták a DNS oldatot és
hozzáérintették az üveglaphoz. Ezáltal az oldat különböző pozíciókból rászáradt a
speciális bevonatot tartalmazó tárgylemezre és létrejött a mikroarray. A
nyomtatáshoz

használt

hegyek

mikrométer

méretű

vastagságú

csúcsban

végződnek és egy ilyen hegybe adott mennyiségű oldatot lehet felszedni,
felszívni pl.0.25 mikrolitertől 0,6 mikroliterig a hegy méretétől függően. Az így
előállított DNS mikroarrayek segítségével alapvetően két minta nukleinsav
összetételét tudjuk nagyon pontosan egymáshoz hasonlítani. Próbának nevezzük
azokat a DNS szekvenciákat, amelyek az üveglapra rögzítve vannak. Maga a
vizsgálat egy referenciaminta (pl normál humán DNS) és egy vizsgált minta
összehasonlításából áll. A két különböző típusú mintából kitisztítjuk az RNS-t,
majd a két mintából származó messenger

mRNS-t két különböző fluoreszcens

festékkel jelöljük meg, és ráhibridizáljuk az üveglapocskára. Hagyományosan egy
piros és egy zöld színű fluoreszcens festéket szoktunk használni (Cy3 és Cy5
névvel jelőlve a két festéket). Hogyha a két szín egyenlő erősségű, akkor sárga
jelet kapunk, ha az egyik van túlsúlyban a vöröset, ha a másik, akkor zöldet.
Ezt kétszer egymás után, különböző színű lézerrel gerjesztve egy nagyon
nagy felbontású szkennerrel beolvasva megkapjuk a két képet, amelyeket
egymásra vetítve zöld, sárga és vörös foltok detektálhatóak valamint olyan
helyek is amelyek egyáltalán nem kötnek festékkel jelzett RNS molekulákat. Ha
egy gén hiányzik, akkor az nem ad semmilyen jelet mert a festékkel jelzett
molekulák nem kötődnek ki a szilárdfázishoz. Ha két mintában, például a
daganatosban

és

egészséges

mintában

egy

adott

gén

RNS-e

azonos

mennyiségben íródik át, akkor sárga színt adnak. Ha az egyik mintában, például
a daganatosban nagyobb mennyiségben van jelen, akkor vörös, ha alacsony a
mennyiségben, akkor zöld szín lesz túlsúlyban.
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Mivel tudjuk, milyen szakaszokat vittünk fel minden egyes pozicióban az
üveglapra, mikor ezt beszkenneljük, akkor értelmezni tudjuk, hogy az adott
mintában mely gén milyen mennyiségben íródott át az adott szövetben.
Ma

már

a

korai,

cDNS

alapú

nyomtatott

technólógia

kiszorult

a

gyakorlatból és a különböző újabb technológiák kerültek előtérbe a magasabb
reprodukálhatóság miatt. Hagyományosan két minta együttes kezelésének
megközelítése terjedt el: két különböző mintát különböző festékkel megjelőlve
egy mikroarrayre hibridizáljuk vagy külön külön két különböző mikroarrayen két
mintát dolgozunk fel és ezeket bioinformatikai módszerekkel számítógéppel
hasonítjuk össze.
Másik típusú mikroarray az úgynevezett Affymetrix mikroarray. Ezen
mikroarrayeket

nem

nyomtatással

állítják

elő

hanem

fotolitográfiával

az

üveglapon szintetizálják meg az egyszálú DNS molekulákat. A fotolitográfia
technikáját a számítógép csipek előállítási technológiájából vették át. Ebben az
esetben lézerrel nagyon kis méretű lyukakat készítenek egy maszkon. A kis
lyukakon átmegy a fény és az ott jelen levő fényérzékeny nukleotidokat reaktív
állapotba hozza.

A reaktív csoportokra rászintetizálnak egy újabb réteg

nukleotidot. Mivel nagyon pontosan csak bizonyos helyeket világítanak meg, ahol
a fény hatására létrejött a reaktív csoport ott és csak ott történik meg a
szintézis. A folyamatot sokszor megismételve lépésről lépésre az üveglapon
felépül az egyszálú DNS melyet próbaként fogunk használni.
A számítógépipartól kölcsönzött nyomtatási technológia lehetővé teszi,
hogy nagyon nagy sűrűségben lehessen előállítani a próbákat, azaz ma már több
millió különböző nukleotidot lehet felvinni egy igen kisméretű üveglapocskára.
Egy-egy próba mérete mikrométer nagyságú azaz a teljes üveglap kisebb mint
egy négyzethüvelyk.
A mai mikroarrayek fejlesztései a számítógépipar fejlesztéseire épülnek. Például
a Hewlett Packardból kivált Agilent nevű biotechnológiai cég azt a technológiát,
amit a színes nyomtatókban használnak átvitték a mikroarray nyomtatásra. A
színes nyomtatónál különböző színeket visznek fel egymás után, itt pedig
különböző nucleotidokat nagyon sűrűn egymás mellé és in-situ szintetizálják a
próbákat.
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Egy másik cég, a Roche-Nimblegen szintén egy elég gyakran használt
eszközből, a projektorból merítette az ötletet, az úgynevezett mikrotükrös
projektorokből, ahol is a fény egy tükrön verődik vissza vagy megy át. És minden
egyes kis cella-tükör mely egy pixelnek felel meg, külön vezérelhető. Ezt a
technológiát a fotolitográfia kiváltására használják. A fotólitográfiát az Affymetrix
szabadalmaztatta, de a fotolitográfiához drága maszkokat kell létrehozni. Egy
ilyen mikrotükör rendszer viszont, egymás után használható teljesen eltérő
szekvenciák

szintézisére

és

a

létrehozzott

mikroarrayek

megbízhatósága

vetekszik az Affymetrix megbízhatóságával.
A legtöbb vizsgálat gén kifejeződés mértékét vizsgálja de ezek mellett
mikroarrayek

alkalmasak

az

úgynevezett

komparatív

genomi

hibridizációs

vizsgálatokra is (CGH), amikor nem RNS szintű génkifejeződést, hanem
kromoszóma

deléciókat,

interciókat

vizsgálunk.

Ezeket

klasszikusan

kromoszómák mikroszkópos vizsgálatával vizsgálják, ma már ezeket mikroarray
segítségével lényegesen pontosabban meg lehet határozni amennyiben kópia
szám változással járnak. Ezzel a módszerrel lehetővé válik például duplikációk
beazonosítása, lényegesen jobb felbontású képet kaphatunk arról, hogy milyen
típusú genomátrendeződés történt az adott sejtben.

Hol tart ma a mikroarray technológia?
A mikroarrayek esetében jelenleg az elterjedési fázis végén és az
alaptechnológiává válás határán vagyunk. Szabványok elérhetőek, kitekben
szállítják, garanciával, mindenkinek a kezében működik ha követi a technológiai
leírást és mind a készülékek mind a reagensek ára folyamatosan csökken.
Kiemelt fontosságú az ún MAQC vizsgálat (The MicroArray Quality Control
(MAQC) project, 2006) mely szisztematikus vizsgálattal mutatta ki, hogy a
szintetikus oligonukleotidokra alapuló mikroarray platformok (Affymetrix, Agilent
és Roche-Nimblegen) megfelelnek a reprodukálhatóság követelményének és a
technológia immár érett technológiának tekinthető. Az eredmények kiemelkedő
fontosságát mutatja az is, hogy a FDA részt vesz a projekt koordinálásában és
felügyeletében.
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Új kihívók
Az utóbbi években a genom szekvenálás felgyorsulásáról és árának
csökkenéséről hallunk, föltevődik tehát a kérdés, hogy leváltják-e ezek a
technológiák a mikroarrayeket, vagy sem? A technológiai életciklusokat ismerve
annyit mondhatunk, hogy a kutatásban valószínüleg a mikroarray olyan rutin
vizsgálatnak fog számítani mint most egy PCR, míg a diagnosztikában a
mikroarrayek ideje csak most kezdődik és a szekvenálás még jó néhány év
fejlesztési perióduson kell keresztül menjen amíg az általa generált adatok
klinikum közelébe kerülnek.
Orvosi applikációk
Mi vizsgálható?
Minden

a

nukleinsav

természetű

minta

vizsgálható

mikroarrayekkel

amennyiben nem repetitív szekvenciákból áll. Ebből kifolyólag ma génexpresszió
(RNS-ből

kiindulva),

hibridizáció-DNS-ből
nucleotide

kópia

szám

kiindúlva),

polymorphism-

változások

egyedi

DNS-ből

(CGH-komparatív

nukleotid

kiindúlva)

vagy

változatok

genomi

(SNP-single

mikroRNSek

egyaránt

vizsgálhatóak. Ezek olyan egy nukleotidnyi különbségek amelyek az élet során
nem változnak, de meghatározzák a személyek közötti különbségeket. Terápiás
szempontból kiemelkedő a Roche CYP450 genotipizáló array. Ez az array
tartalmazza az összes gyógyszer lebontó enzim genetikai variánsát, tehát a
segítségével

meghatározható,

hogy

egy

beteg

milyen

sebességgel

fogja

lebontani a enzimeket. Ennek haszna a gyógyszerbeálítási fázisban vitathatatlan,
mert lényegesen lerövidíti azt az időtartamot amely allat egy gyógyszer optimális
dózisát beállíthatjuk. Az egyszerű nukleotid-polimorfizmus (Single Nucleotide
Polymorphism, rövidítve SNP) egy variációt jelöl a DNS szekvenciájában, mely
akkor jön létre, ha egy nukleotid a genomban megváltozik, azonban csak akkor
tekinthetjük a variációt SNP-nek, ha a populáció legalább 1%-ában megjelenik.
A SNP-k teszik ki a humán genetikai variációk 90%-át, ami azt jelenti,
hogy kb. 100-300 bázispáronként jelennek meg a humán genomban. Mivel a
DNS-ben lejátszódó változások hatással vannak arra, hogy hogyan reagál az
Azonosítószám:
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emberi szervezet a betegségekre, külső hatásokra (fertőzés, kemikáliák), ezeket
egyre nagyobb volumenben használják fel az orvosi kutatásokban, gyógyszerek
kifejlesztésében és diagnosztikában. A Humán Genom Projekt egyik atyjaként
számontartott Craig J. Venter genomjának meghatározásakor kiderült, hogy
3,213,401 SNP-vel rendelkezik (4.1-es ábra).

Fig 4.1. Az SNP-k
Próba szekvenciának használhatunk humán szekvenciákat, de ugyanúgy
ha fertőző ágenseket akarunk azonosítani használhatunk mikroorganizmusokat,
vírusokat, baktériumokat megcélzó szekvenciákat is.
Út a gyógyászat felé
A

gyógyászatban

való

elterjedéshez

a

szabadalmak

kiemelkedő

jelentőségüek. A mikroarrayeket érintő szabadalmak sokrétüek. Az alapot a
technikai

szabadalmak

megoldásain

jelentik

amelyek

például

az

előállítás

technikai

túl arra is kiterjednek, hogy milyen sűrűségben helyezik el a

vizsgáló próbákat a szilárd fázison. Egy másik megközelítés a betegségspecifikus
szabadalmak.

Amennyiben

azonosítottak

azt
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géncsoportra

épülő

biomarker

fejlesztések

is

belekerülhetnek

a

szabadalmaztatott területekbe.
A legfrisebb szabadalom típus ami pl. az Affymetrix mikroarrayeken
elerhető az a teljes mikroarray egy kis géncsoportjának a betegség specifikus
vizsgálatának eredményeire is kiterjeszthető. Ezáltal az Affymetrix mintegy
megnyítja

a

mikroarrayét

bárki

számára

aki

ezekkel

újabb

és

újabb

részeredmények klinikai applikációját tesztelheti és akár szabadalmaztathatja is.
Az ilyen típusú szabadalmakra épülő biotech cégek már megjelentek és igen
látványos eredményeket értek el pl. a daganat diagnosztikában. Bizonyítást nyert
példál, hogy RNS-ből nem csak génexpressziós adatok nyerhetőek, de pl. SNP
adatok is, sőt ami eddig mikroarrayekkel vizsgálhatatlannak tünt, a kópia szám
változással nem járó transzlokációk is kimutathatóvá váltak az általuk adott
speciális génexpressziós változások által. Figyelembe véve, hogy a daganatok
jelentős részénél ilyen kiegyensúlyozott kromoszóma törések és transzlokációk
okozzák a sejtek elszabadult burjánzását és az ilyen leírt változások száma
napról

napra

nő,

a

mikroarray

segítségével

egy

teljesen

új

betegség

mechanizmus válik vizsgálhatóvá.
A potenciális diagnosztikai felhasználások egyik akadálya a viszonylag
magas ár. Ebből az egyik kitörési pont a multiplexáló arrayek megjelenése amely
mindhárom nagy mikroarray gyártónál, kükönböző megközelítésekben érhető el.
A Roche-Nimblegen és az Agilent a hagyományos tárgylemez arrayt bontotta
több mezőre és oldotta meg a multiplexálást. Az Affymetrix egy teljesen új 96
minta feldolgozására alkalmas platformot hozott létre amely eleve nagy
mintaszámot feltételez, de teljesen automatizált és a mintánkénti költség
drasztikusan csökkenthető vele.
Egy fontos versenytárs a klinikumban a kvantitatív PCR 1 mely a jelenlegi
technológiákkal pontosabb és gyorsabb eredményt ad. Sok gént vizsgálva
azonban ennek az ára közel kerül a multiplexált mikroarrayekhez. Hosszú távon
ez a két technológia tekinthető egymás vetélytársának de egymást ki is egészítik

Azonosítószám:
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

29

mivel teljesen független módszernek tekinthetőek azaz a miikroarrayen készült
eredmények validálása megoldható és elvégzendőkvantitatív PCR platformon is.
Mire számítsunk tehát a gyakorlatban?
Diagnosztikai minta feldolgozás valószínűleg központi laborokban fog
történni. Minta átfutási ideje néhány nap alá nehezen csökkenthető. Alkalmazási
területek:

daganatok

pontosabb

csoportosítása-azonosítása,

klinikai

farmakológiai vizsgálatok, ismeretlen genetikai hátterű örökletes betegségek
tisztázása, fertőző ágensek tipizálása, biomarkerek vizsgálata. Milyen lesz a
lelet? Valószínüleg zárt bioinformatikai elemzéssel pontosan megfogalmazott
kérdésre kapunk majd választ. A leletek valószínűleg referencia értékekhez
viszonyított eltérést fogják megadni és értelmezésük nem igényel külön
bioinformatikai tudást.
Milyen mintát fogunk küldeni és hogyan? DNS vizsgálatok esetében EDTÁval stabilizált vér, vér komponens vagy pl biopszia, műtéti minta, kaparék. RNS
vizsgálatok esetében a minta feldolgozás valószínüleg bonyolult marad. Vérből
speciális stabilizálóval ellátott csőbe kell majd levenni a vért. A jelenleg elérhető
technológia szerint néhány orás stabilizálás után fagyasztva lehet a mintát
laboratóriumba eljuttatni. Szöveti minták vagy biopsziák esetén valószínűleg
fagyasztva kell a mintát a laboratóriumba eljuttatni.
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5. Gének és betegségek
1. A genom működése
1.1. Repetitív szakaszok és a genom
Hogyha különböző fajok genomját hasonlítjuk össze, és megnézzük, hány
gén van különböző fajokban, akkor látjuk, hogy például az emberben 30.000 gén
van nagyságrendileg, az egérben is nagyjából 30.000 gén. A Drosophilaban
viszont 13.600, tehát körülbelül egyharmada van a géneknek. Ellenben 300,
3000 millió bázispár helyett csak 180 millió bázispárból állt.

Fig 5.1. Genomok és a szabályozás

Hogyha különböző fajok genomját hasonlítjuk össze, és megnézzük, hány
gén van különböző fajokban, akkor látjuk, hogy az emberben 30.000 gén van
nagyságrendileg, és az egérben is nagyjából 30.000 gén. A Drosophilaban
viszont 13.600, tehát körülbelül egyharmada van a géneknek. Ellenben 3000
millió bázispár helyett csak 180 millió bázispárból áll.
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Amit elmondhatunk első megközelítésben, hogy a genomnak a mérete az
evolúció során nagyon nőtt de a gének száma nem olyan mértékben nőtt ahogy
a genom.
Mi lehet ennek a magyarázata?
Az egyik magyarázat az lehet, hogy tulajdonképpen nem is a gének száma
az, ami meghatározza azt, hogy hogyan működik egy genom, hanem az, hogy
ezek a gének hogyan szabályozódnak. A gének között hatalmas gén szegény
területek vannak amelyek működéséről keveset tudunk. Ezeket régebben úgy
neveztük, hogy szemét DNS vagy junk DNA. Ma már tudjuk, hogy nagyon sok
szabályozó folyamat zajlik ezeken a területeken.
Amit elmondhatunk hogy a genomnak a mérete az nagyon nőtt, nagyon
megnőtt az evolúció során. A gének száma igazából nem. A gének száma
valamelyest nőtt, de nem olyan mértékben, ahogy a genom nőtt.
Mi lehet ennek a magyarázata? Az egyik magyarázat az lehet ennek, hogy
tulajdonképpen nem is a gének száma az, ami meghatározza azt, hogy hogyan
működik egy genom, hanem az, hogy ezek a gének milyen csoportban
rendeződnek. Milyen csoportokba és mi van a gének között? A gének között
ugyanis szabályozó régiók vannak, illetve olyan régiók, amelyekről nem is
tudjuk, hogyan működnek. Ezeket régebben úgy neveztük, hogy szemét DNS
vagy junk DNA. Ma már tudjuk, hogy nagyon sok szempontból ezek szabályozó
régiók.
Hogyan néz ki tehát a humán genom? A humán genom, ugye nagy része,
mint említettem, a sejtmagban van. Ez nagyjából háromszor tíz a kilencediken
bázispár, mitokondrium és van DNS, nagyjából tizenhat kilobázis hosszúságú.
A sejtmagban lévő DNS két típusú DNS-ből áll. Egyedi vagy repetitív
régiókból, ezek a gének. És nem génrégiókból vagy úgynevezett repetitív
régiókból, ezek egyedi vagy repetitív régiók, Ezek nem gén régiók.
És azt kell látnunk, hogy a genomunk nagy része, tehát 45-50 százaléka,
az tulajdonképpen nem génekből áll.
Mi a gén? A gén az, amit klasszikusan egy gén egy tulajdonság összefüggésben
határoztak meg, ma már azt mondanánk, ezen az ábrán, azok a régiók, amelyek
kódoló és nem kódoló régiók, intronokból és exonokből állnak, tehát az ami jól
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definiálható, hol kezdődik, hol végződik. És valamilyen kapcsolatban áll egy
átíródó fehérjével. Ezek viszont összesen csak 1-5 százalékát teszik ki a
genomnak.

Fig 5.2. A humán genom összetevői

A sejtmagban lévő DNS két típusú DNS-ből áll. Egyedi és repetitív
régiókból. Az egyedi szakaszok egy része a géneknek és szabályozó régióinak
felel meg. A genomunk nagy része, szinte fele, nem génekből, hanem ismétlődő
szakaszokból un. repetitív régiókból áll.
Mi a gén?
A gén az, amit klasszikusan egy gén-egy tulajdonság összefüggésben
határoztak meg. Mai megközelítésben azt mondanánk, hogy azok a kódoló és
nem kódoló régiók, amelyek összességükben meghatározzák egy fehérje
átíródását. Meglepő módon a mai ismereteink szerint ezek a szakaszok összesen
csak a genom kevesebb mint 5 százalékát teszik ki. Azok a szakaszok pedig
amelyek a fehérjék aminósav sorrendjét teszik ki (az exonok) azok a genomnak
kevesebb mint 1 százalékát fedik le.
A genomnak a nagy része az olyan régióbál áll, ami egyrészt nem kódol,
tehát a kódoló rész egy olyan 5 százalék, nagyobbik része az nem kódoló része a
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géneknek, illetve nagyjából a fele az nem egyedi régió, hanem repetitív. Ezeknek
egy része szabályozó vagy strukturális. Egy részének a funkcióját nem tudjuk, és
nagyon sok repetitív szekvenció van ezekben a régiókba.

Fig 5.3. A gének kódolása az ellentétes szálakon

Ahhoz, hogy megértsük a genom komplexitását az exonok és intronok
egymáshoz való viszonyát, látnunk kell azt is, hogy előfordúlnak olyan esetek is
amikor a két komplementer szálon ellentétes irányba különböző gének vannak
kódolva. A mellékelt ábrán az NF1 gén 26-os és 27-es exonja között levő 26-os
intronban látható, hogy az ellentétes szálon három, jól elkülöníthető gén
található az OGMP EVI2B és az EVI2A.
Honnan erednek ezek a repetitív szakaszok? A repetitív szakasz egy része
az úgynevezett pszeudogén. Mi az a pszeudogén? Olyan mint egy gén, de
mégsem. A DNS-ről, átíródik a messenger RNS, amiről tudjuk, hogy ebből már ki
vannak vájva az intronok. Tehát létrejön két messenger RNS, s ha utána ezt egy
lineáris, egy lineárisan jelen lévő, úgynevezett reverz transzkriptáz visszaírja
DNS-sé, ez be tud ugrani a genomba, de mivel nem rendelkezik mindazokkal a
régiókkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átíródjon, tehát nincs promótere,
ezért ebből sohasem lesz gén. Egyrészt fordítva van benne, másrészt egy olyan
régióban, ahol nincsen promoter.
Ezen az ábrán jól látható, például az X kromoszómából egy gén kiugrott és
két helyre beugrott a 4-es kromoszómára. A 4-es kromoszóma két régiójában
található ez a pszeudogén.
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Fig 5.4. Honnan erednek ezek a repetitív szakaszok?

A repetitív szakasz egy része az úgynevezett mobilis elemekből és
pszeudogénekből áll. Mi az a pszeudogén? A pszeudogén úgy jön létre, hogy a
DNS-ről átíródik a messenger RNS, amelyből már ki vannak vágva az intronok. A
messenger RNS-t egy retrovirusból vagy transzpozonból jelen lévő, úgynevezett
reverz transzkriptáz visszaírja DNS-sé, ez be tud integrálódni a genomba. Mivel
nem rendelkezik azokkal a régiókkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
átíródjon, tehát nincs promótere, ezért erről nem történik mRNS atíródás és
pszeudogénnek nevezzük. Például az X kromoszómából egy gén két helyre
integrálódott a 4-es kromoszómára. A 4-es kromoszóma két régiójában található
ez a pszeudogén.
Vannak olyan repetitív régiók, mint például a Line 1, ezek transzpozonok,
amelyekről

bizonyított,

hogy

ezek

még

most

működnek.

Három

olyan

dokumentált esetet mutatok be ezen az ábrán, ahol bizonyított, hogy a Line 1
nevű transzfúzon az még aktív.
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Fig 5.5. Transzpozonok

A repetitív régiók egy része a transzpozonokból ered. Ezek lehetnek
autonóm vagy nem autonóm elemek. A LINE-k két ORF-ből állank és 8kb
hosszuságú

autonóm

elemek.

A

retrovírus

szerű

elemek

LTR

végekkel

rendelkeznek és a gag, pl, env elemeket is tartalmazzák. A fosszilis DNS
transzpozonok 2-3 kb hosszúságuak és a transzpozáz enzimet kódolják. A nem
autónóm elemek a SINE-k illetve az előbb felsoroltaknak trunkált verziói, melyek
az enzimeket nem kódolják de a genom egyéb transzpozonjai által generált
enzimeket használva maradnak mobilisak. Olyan repetitív régiók, mint például a
Line 1 transzpozonokként működnek.
Milyen nyomokat hagynak az aktív transzpozonok?
Úgy
kimutatható

találták,
volt,

hogy
hogy

például

nyolcas

hemofíliás

véralvadás

pácienst
faktor

volt

vizsgáltak,
a

akinél

génjében,

az

izomdisztrófiás betegnél vizsgálták, hogy, hogy mi okozza a betegséget és
disztrófin génben találtak egy Line elemet. Illetve a harmadik eset, a bétatalesszémia, az egy intő örökletes betegség, és itt a globin génben találtak egy
ilyen repetitív régiót.
Ezek olyan elemek voltak, olyan betegségek, ahol általában öröklődik a
betegség. Tehát megvizsgálták a szülőket is. És azt találták, hogy a Line 1 elem
biológiai szülőknél nem volt jelen a génben. Tehát annak ellenére, hogy valóban
a biológiai szülőket vizsgálták, ezek az elemek nem voltak jelen a szülők
génjeiben.
Egy egészséges gyerekben, ha történt is egy ilyen genomátrendeződés,
ezt nem szoktuk vizsgálni. Ezt nem szoktuk vizsgálni, tehát nem is fedezzük fel.
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Több olyan dokumentált esetről tudunk ahol bizonyított, hogy a Line 1
nevű transzpozon még aktív.
Egyik esetben hemofíliás pácienst vizsgáltak, akinél kimutatható volt, hogy
nyolcas

véralvadás

faktor

mutáció

volt

a

génjében,

másik

esetben

az

izomdisztrófiás betegnél vizsgálták, hogy, hogy mi okozza a betegséget és a
disztrófin génben találtak egy Line elemet. A harmadik eset, a béta-talesszémiaszintén örökletes betegség, és ebben az esetben a globin génben találtak egy
ilyen repetitív régiót.
Ezek mind öröklődő betegségek és emiatt megvizsgálták a szülőket is. Azt
találták, hogy a Line 1 elem biológiai szülőknél nem volt jelen a vizsgált
génekben. Tehát annak ellenére, hogy valóban a biológiai szülőket vizsgálták,
ezek az elemek nem voltak jelen a szülők génjeiben. Minden jel szerint a
gyerekben keletkezett-e mutáció. Ezek az elemek ugrálnak a genomban, azért
nem találjuk meg, mert nem keressük. Hiszen csak egy örökletes betegségnél
történik szisztematikus megvizsgálása annak, hogy hol van a mutáció, és hogy a
szülőkben milyen módon van jelen. Egy egészséges gyerekben, ha történt is egy
ilyen genomátrendeződés, ezt nem szoktuk vizsgálni. Ha nem vizsgáljuk meg
nem is fedezzük fel.
Azt is tudnunk kell, hogy a genomátrendeződések a felelősek nagy részben
a daganatokért is. Daganatok esetében kromószómiális törések, kromoszomiális
átrendeződések hoznak létre olyan új típusú fehérjéket, amelyek aztán kiváltják
a sejtosztódást úgy, hogy a sejt képtelen lesz leállni és ez okozza egyed halálát.
A repetitív szekvenciák egyéb betegségeket is okozhatnak. Vannak olyan,
olyan repetitív szekvenciák, amelyek örökletes betegségeket okoznak, például
neurológiai megbetegedés, a törékeny X kromoszóma mentális retardációt
okozhat. Itt tulajdonképpen a normális allél az 30 CGG ismétlődésből áll. Az
egyik betegnek az öt vessző, át nem íródó. Lehet az egyes exonban, a mutáns
allél viszont 30 helyett száztól és ezer CGG ismétlődést tartalmaz.
Hasonló ehhez a Huntington-kór, ahol a CAG mikroszatellita a hosszabb,
és ennek az a következménye, hogy az átíródó szakaszban több glutamin lesz a
fehérjében, és ezáltal a fehérjék másképp fognak viselkedni.
Milyen más repetitív régiók vannak a genomban? A genomban vannak
egyrészt még ismétlődő kromoszóma régiók, tehát géncsaládok. Ilyen például a
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globin gén. A globin gén onnan lehet ismerős, hogy a hemoglobinnak a
szerkezetben van egy alfa globin és egy béta globin. Többfajta globin fehérjénk
van. Ezek úgy jöttek létre, hogy volt egy ősi globin gén, aztán duplikálódott, lett
belőle az alfa és béta globin, amin most már két külön kromoszómán található, a
16-oson vagy 11-esen. Az egyik az alfa globin család, a másik a béta globin
család.
Minden egyes génduplikáció tulajdonképpen új funkciókat, új funkciókhoz
juttathatja a szervezetet. Tehát attól, hogy ilyen sokfajta globin génünk van,
például lehetséges az, hogy születés előtt egy más típusú globin gén van, ami
jobban leszívja az oxigént az anya véréből, tehát a csecsemő nagyobb
oxigénmennyiséghez jut.

Fig 5.6. Genomi módosulatok és betegségek

Egyedi mutációk szintén betegség okozói lehetnek. A waardenburg
syndróma esetén a PAX3 génben történnek inszerciók deléciók, non szensz
mutációk vagy in frame mutációk.
A genomátrendeződések a felelősek részben a daganatok kialakulásáért is.
Daganatok esetében kromószómális törések, kromoszomális átrendeződések
hoznak létre olyan új típusú fehérjéket, amelyek aztán kiváltják a sejtosztódást
úgy, hogy a sejt képtelen lesz leállni és ez okozza egyed halálát. Ezek a törések
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nem random helyeken történnek, hanem jól kimutatható forró pontok vannak a
genomban és ezek az evolúció során létrejött genomi átrendeződésekkel is
összefüggésbe hozhatóak.
Ilyen

duplikációk

az

evolúció

során

többször

megtörténtek,

egyik

legnagyobb a halak evolúciójában történt, amikor hatalmas génrobbanás volt és
ezáltal lehetséges az, hogy a halaknak az alakja, a színe, a különböző
tulajdonságai annyira változatos, ezek mind a halfajok egymáshoz. Ezek hirtelen
jöttek létre, volt egy ilyen robbanás, ami által ez a nagyfokú variancia létrejött.

Fig 5.7. A Duchenne és a Becker féle muszkuláris disztrófia

A DMD gén mutációi okozzák. Mivel a gén 79 exonból áll, több száz
mutációt azonosítottak benne. Egy részük trunkált fehérjét hoz létre, más
mutációt insetciókkal járnak. A Becker féle változat enyhébb lefolyású mutációi
kisebb mértékben érintik a gént.
A repetitív szekvenciák egyéb betegségeket is okozhatnak. Vannak olyan,
olyan repetitív szekvenciák, amelyek örökletes betegségeket okoznak, például
neurológiai megbetegedés, a törékeny X kromoszóma mentális retardációt
okozhat.

Ebben

az

esetben

a

normális

allél

legfeljebb

30

darab

CGG

ismétlődésből áll. Az öt vessző, át nem íródó UTR szakaszon a mutáns allél 30
helyett száztól ezer CGG ismétlődést tartalmaz.
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Hasonló ehhez a Huntington-kór, ahol a CAG mikroszatellita a hosszabb,
és ennek az a következménye, hogy az átíródó szakaszban több glutamin lesz a
fehérjében, és ezáltal a fehérjék másképp fognak viselkedni és ez okozója az
idegrendszeri tünetekkel járó betegségnek.
A repetitív szekvenciák egy másik típusa a tandem ismétlődő régiók. Ezek
tulajdonképpen transzkripciós egységek, egy, például, ribooszomális fehérje,
amikor hirtelen, egy adott fehérje nagyon nagy mennyiségre van szükség. Akkor
az nem egy kópiával van jelölve a genomban, hanem egymás után tandem
ismétlődő, sok-sok száz, akár több ezer kópia is lehet, és azáltal hirtelen nagy
mennyiségű RNS-t képes generálni.

Fig 5.8. Globin rekombinációk

A genomban vannak olyan repetitív szakaszok melyek működő géneket
tartalmaznak azaz géncsaládokat. Ilyen például a globin géncsalád. A globin
gének variánsai teszik lehetővé hogy a hemoglobinnak a szerkezetben két alfa és
két béta globin van jelen. Születés előtt egy harmadik, gamma típus teszi
lehetővé az embiró oxigén ellátását. A sarló sejtes anémiában pedig egy mutáns
béta globin add túlélési előnyt a malária esetén. A sokfajta globin fehérjénk úgy
jött létre, hogy volt egy ősi globin gén, amely duplikálódott, lett belőle az alfa és
béta globin, amelyek két külön kromoszómán találhatóak, a 16-oson vagy 11esen. Az egyik az alfa globin család, a másik a béta globin család.
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Minden egyes génduplikáció tulajdonképpen új funkciókhoz juttathatja a
szervezetet. Tehát attól, hogy ilyen sokfajta globin génünk van, lehetséges az,
hogy születés előtt egy más típusú globin gén íródik át, amelynek nagyobb az
affinitása az oxigénhez mint az anyai vérben jelen levő globin géneknek, tehát a
csecsemő nagyobb oxigénmennyiséghez jut.
Ilyen

duplikációk

az

evolúció

során

többször

megtörténtek,

egyik

legjelentősebb a halak evolúciójában történt, amikor hatalmas génrobbanás volt
és ez magyarázza, hogy a halaknak az alakja, a színe, a különböző tulajdonságai
annyira változatosak, ezek mind a halfajok egymáshoz. Hasonló jelenséget
használnak a növény nemesítésnél is ahol poliploid növényeket hoznak létre és a
poliploidia új tulajdonságok kialakulását teszi lehetővé szelekciós nyomás esetén.
Alfa talassemiában az alfa globin gén sérül emiatt felbomlik az alfa és béta
globin gén termékei közötti egyensúly és a béta túlsúly instabil tetramereket
alkot, melyeknek alacsony az oxigén ellátó képessége. Alfa globinból allélenként
két kópia van ezért összesen négy kópia alfa globinunk van. A betegség
súlyossága a mutáns alfa globin kópiák számával nő.

Fig 5.9. Több kópiában levő gének mutációi: Osteogenesis imperfecta és Ehlers
Danlos szindróma

A kollagén gének számos kópiában vannak jelen és ezek együttesen
határozzák meg a kötőszövet stabilitását. A gének mutációi az érintett génektől
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függően

igen

változatos

és

különböző

súlyosságú

tünetegyüttesekként

jelentkeznek melyeket két betegségként ismerünk: oszteogenezis imperfecta és
Ehlers Danlos szindróma.
Oszteogenezis imperfecta esetén általában 1-es típusú kollagén hiányban
szenvednek a betegek. A kollagénben levő glicin egy más aminósavra cserélődik
és emiatt a kollagén hármas hélixének a kialakulása zavart szenved. Ennek
következtében

a

ásványianyaga

a

kollagén

lebomolhat,

hidroxiapaptit

közötti

illetve

a

kapcsolatok

kollagén
sérülnek.

és
A

a

csont

betegség

autoszomális domináns. Ehlers Dahnlos szindrómában az 1-es vagy 3-as típus
szenved zavart és az elasztin struktúrája változik meg.

Fig 5.10. Repetitív transzkripciós egységek

A repetitív szekvenciák egy másik típusa a tandem ismétlődő régiók. Ezek
tulajdonképpen transzkripciós egységek. Ilyenek például a riboszomális RNS-t
kódoló szakaszok. Ha egy adott génből nagyon nagy mennyiségre van szükség
akkor előfordúl, hogy az nem egy kópiában van jelen a genomban, hanem
egymás után tandem ismétlődő, sok-sok száz, akár több ezer kópia is lehet, és
azáltal hirtelen nagy mennyiségű RNS-t képes generálni. A genomban a 13, 14,
15, 21 és 22 kromoszómák ilyen repetitív riboszómális géneket tartalmaz, oly
módon, hogy egész rövid karok csak riboszomális géneket tartalmaznak.
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6. Magreceptorok
A magreceptorok többféle molekuláris mechanizmuson keresztül képesek
szabályozni a gének kifejeződését. A gének szabályozása a legtöbb esetben a
gének promoterében, illetve az un. “enhancer” vagy “silencer” régiójában
található

DNS-szakaszokhoz

aktiválják,

illetve

gátolják

kötött.
a

A

gének

magreceptorok

kifejeződését.

ezekhez

Bizonyos

kötődve

esetekben

a

magreceptorok úgy fejtik ki hatásukat, hogy nem kötődnek közvetlenül a
szabályozott gének szabályozó szakaszaihoz. Ekkor más transzkripciós faktorok,
pl.

NF-κB

és

AP-1,

működését

gátlolják.

(Ez

utóbbi

jelenség,

amit

“transrepressziónak” hívunk, az ábrán nincs feltüntetve.) A direkt DNS kötés
esetében a magreceptorok azért képesek a génexpressziót szabályozni, mert
olyan

fehérje-komplexekkel

állnak

kapcsolatban,

amelyek

mind

a

kromatinszerkezetet, mind a RNS-polimeráz II (Pol II) holokomplex működését
képesek befolyásolni.Ezeket a génexpresszió szabályozásában szerepet játszó,
de DNS-t nem kötő komplexeket kofaktor komplexeknek (“cofactor complex”)
hívjuk.

A génszabályozás módja (aktiváció vagy gátlás) elsősorban attól függ,

hogy az adott magreceptor milyen komplexszel áll kapcsolatban: aktiváció
esetében

“co-activator”,

míg

gátló

komplexek

esetében

“co-repressor”

komplexekről beszélünk. A magreceptorok gyakran képesek ugyanannak a
génnek az expresszióját aktiválni és gátolni is annak függvényében, hogy jelen
van-e specifikus ligandjuk: ligand hiányában gátolnak “co-repressor”-okhoz
kapcsódva, míg ligandot kötve aktiválnak “co-activator”-ok jelenlétében. A
komplexeket alkotó fehérjék lehetnek enzimek, illetve olyan fehérjék is, amelyek
a komplexek szerveződésében vesznek részt (ez utóbbira példa a SMRT fehérje).
Az enzimaktivitás alapján a kofaktorokat két csoportra osztjuk. Az első csoportba
tartozó enzimek képesek a hiszton-végeket kovalensen módosítani, míg a
második

csoprtba

sorolható

enzimek

a

kromatin-átrendeződésében

(un.

“remodeling”) vesznek részt. A hisztonvégek módosítását a következő enzimek
végzik:

hiszton

acetilázok

(acetil-transzferázok)

és

deacetilázok,

hiszton

metilázok és demetilázok, protein kinázok és foszfatázok, poly(ADP)-ribozilázok,
ubiquitin- és SUMO-ligázok. Általánosságban elmodható, hogy a hiszton-végek
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acetilálása fokozza a gének átírását, míg a különböző hiszton-metilációk
fokozhatják és aktiváhatják is a génexpressziót. A “co-activator” komplexek
általában

a

következő

CBP/SRC-1/p/CAF

és

komplexeket/fehérjéket

TRAP/DRP/ARC.

A

tartalmazzák:

SWI/SNF

komplex

SWI/SNF,
ATP-függő

“remodeling” aktivitással rendelkezik. A CBP és p/CAF komplexek hiszton
végéket acetilálják. A TRAP/DRP/ARC komplex szerepe elsősorban az alap
(“core”) transzkripciós faktorok promóterhez vonzásában áll. A gátló komplexek
általában

a

SIN3/HDAC

(“histone

deacetylases”)

illetve

az

NCoR/SMRT

komplexeket/fehérjéket tartalmazzák. A hiszton deacitálozok az génkifejeződés
szempontjából

kedvezőtlenebb

kromatin-szerkezetet

hoznak

létre,

míg

a

NCoR/SMRT komplexek ezek és más fehérjék toborzásában és szerveződésében
játszanak szerepet.

Fig 5.1. A magreceptorok általi transzkripció szabályozás molekuláris
mechanizmusai
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Magreceptorok ligand függésének evolúciós vonatkozásai

Figure 5.2 A magreceptorok evolúciója

Bár

a

legtöbb

magreceptort

hormonok

vagy

egyéb

lipid-oldékony

molekulák aktiválják, ismerünk olyan magreceptorokat is, amelyek működéséhez
nem szükséges ligand. A magreceptorok fehérje-evolúciójával kapcsolatos
kutatások egyik kulcskérdése az, hogy vajon az először létrejött magreceptor
prototípus, az “ős-magreceptor” képes volt-e ligandot kötni. Ezzel kapcsolatban
két egymással ellentétes elképzelés van. Eleinte úgy gondolták, hogy az ősmagreceptor nem volt képes ligandot kötni, és a ligand-kötés képessége az
evolúció

soran

magreceptornál.
magreceptor

többször
Ezzel

képes

–egymástól

szemben

volt

függetlenül

néhány

ligandot

kötni,

újabb
majd

–

alakult

tanulmány
az

ki

szerint

evolúció

számos
az

során

őstöbb

magreceptornál elveszett a ligand-kötés képessége.
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7. Személyreszabott genetika
2007-ben Eric Lester amerikai onkológus DNS microarray technológia
segtségével, amivel több ezer gén aktivitásának állapotát lehet egy adott
pillanatban felmérni, 7 előrehaladott, gyógyíthatatlan rákbeteg azon génjeinek
kifejeződését elemezte, melyek a rákellenes gyógyszerekre való pozitív válasszal
vannak

kapcsolatban.

Ezután

az

eredményekre

alapozta

az

alkalmazott

gyógyszeres kezelést, aminek eredményeként 7-ből 4 betegnél a vártnál jobb
kimenetellel számolhattak. Ez az egyik legelső példája a személyre szabott
orvoslásnak.
Az elmúlt évtizedben a személyre szabott orvoslás nyilvánvalóan elkezdte
megváltoztatni az egészségügyet. Genetikailag különbözőek vagyunk (kb. 0.5%a a genetikai állományunknak), így van okunk feltételezni, hogy nem minden
gyógyszer és nem minden adagban lehet hasznos mindenki számára. Számos
betegségben specifikus gyógyszerekre van szükségünk specifikus dózisban, ami
a lehető legjobb a mi saját genetikai állományunk alapján.
Ahogy

az

Egyesült

Államok

elnökének

tudományos

és

technológiai

tanácsadói testülete megfogalmazta, a személyre szabott orvoslás minden egyes
ember

karakterisztikájának

megfelelő

orvosi

kezelést

jelent,

melynek

eredményeképpen az emberek külön csoportokba oszthatók a szerint, hogy egyegy betegségre milyen hajlammal, fogékonysággal rendelkeznek vagy hogyan
reagálnak egy adott kezelésre. Így a megelőző vagy terapeutikus beavatkozások
azokra korlátozódhatnak, akiknek valóban használ a kezelés, megóvva ezzel a
mellékhatásoktól és felesleges költségektől azokat, akiknek nem.
Mivel a világ népessége nemrég elérte a 7 milliárdos mérföldkövet és az
emberi genetikai állomány (genom) szekvenciájának meghatározása egyre
olcsóbban elvégezhető, több milliárd ember egyenként 3 milliárd bázispárjának
szekvenciája hamarosan elérhető lehet. Elméletileg, 7 milliárdszor 3 milliárd
bázispárt kellene tudnunk meghatározni hamarosan. A gyógyszercégeknek a
költségesebb, de költséghatékonyabb személyre szabott orvoslás koncepciójára
kell
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Gyógyszerhatóság (FDA) által elfogadott új gyógyszerel száma évről évre
csökken, ami azt mutatja, hogy innovációkra van szükség e területen.
A

személyre

szabott

orvoslás

előremozdulása

az

elmúlt

években

megkérdőjelezhetetlen volt a Personalized Medicine Coalition szerint is, melyet
2004-ben alapítottak azzal a céllal, hogy a nyilvánosságot és döntéshozókat
oktassa, illetve az egészségügyről való gondolkodás új útjait népszerűsítse.
Manapság már 200 akadémiai, ipari és betegszervezetet, közösséget képvisel és
azért küzdenek, hogy a személyre szabott orvoslás koncepciója minél szélesebb
körben váljon elfogadottá és megértetté a betegek érdekében. Jelentésükben
megemlítik, hogy a humán genom szekvenálása a 2001-es 300,000,000 USD-ről
2011-re kb. 5000 USD-re esett. Ez a gyors és óriási költségcsökkenés vezethet
egy olyan korszakhoz, amikor mindenkinek meg van szekvenálva a genomja.
Továbbá

a

kezelések

60%-a

preklinikai

fejlesztés

során

biomarker

adatokra támaszkodik; a piacon lévő gyógyszerek 10%-a pedig genetikai
teszteket igényel az optimális kezelés érdekében. Míg csak 13 prominens példája
volt a személyre szabott gyógyszereknek, kezeléseknek vagy diagnosztikának
2006-ban, addig ez a szám 72-re nőtt 2011-re. Ez a folytonos fejlődés
állandónak tűnik, mivel a személyre szabott orvoslásba fektetett befektetések
75%-kal nőttek 5 év alatt a Personalized Medicine Coalition szerint.
A

személyre

szabott

orvoslás

koncepciójának

megvalósulásához

kulcselemek szükségesek, úgy, mint az előrehaladott genomikai elemzések,
fejlett

bioinformatika

együttműködés

orvos,

biobankokkal
genetikus

és
és

online
a

beteg

adattárakkal;
között.

illetve

Mindezen

szoros
elemek

szükségesek a személyre szabott orvoslás kiterjesztéséhez.
A genomikai szemszögből a jelentős genetikai háttérrel rendelkező
betegségek

két

csoportba

oszthatók.

Az

egyik

csoport

a

monogénes

betegségeké, melyekben egy génmutáció betegséget okoz. Ilyen a vérzékenység
vagy a színtévesztés is. A másik csoport a komplex kórképeké, nevezik őket
multifaktoriális kórképeknek is, melyeknél génvariánsok és környezeti faktorok
(dohányzás, életmód, étkezés, stb.) együttesen okozhatnak egy hajlamot a
betegségre. Példa erre a magas vérnyomás, cukorbetegség vagy köszvény. A
gének töltik meg a fegyvert, az életmód húzza meg a ravaszt.
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Ilyen

kórképek

esetében,

a

genomikai

technológiák

nagy

jövővel

kecsegtetnek a közeljövőt nézve, mivel génvarinások vagy génexpressziós
változások elemzésével elvileg meg lehet ítélni a különböző betegségekre való
hajlamot, progressziót időben, amivel megelőzhetővé és beavatkozhatóvá válnak
ezek a betegségek.
Egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv szerint, a páciens elmegy az
orvosához, ahol vért vesznek tőle, DNS-t izolálnak, megszekvenálják néhány óra
alatt

óriási

genomszekvená

meghatározzák

a

fent

központokban,

említett

megelemzik

betegségekre

való

az

adatokat

hajlamokat

és

szorosan

együttműködve az orvossal, genetikussal és a pácienssel. Ez az ideális
forgatókönyv, mivel a beteg tudja a legtöbb információt saját anamnéziséről,
családfájáról

és

tüneteiről;

a

genetikust

képezték

ki

arra,

hogy

a

genomszekvenciák adatait elemezze; és az orvos hoz orvosi döntéseket. Ennek a
triásznak kellene a személyre szabott orvoslás bázisának lennie.
A XXI. század első éveiben számos amerikai és izlandi cég jött létre azzal a
céllal, hogy a vevők által online megrendelt szolgáltatásban a beküldött
nyálmintából izolált DNS-t elemezzen. Ezek a páciensek az interneten tudnak
megrendelni ilyen szolgáltatást a cég weboldalán keresztül, mintavételi csomagot
kapnak futárszolgálattal, néhány milliliter nyálat produkálnak egy mintavételi
csőbe, melynek kupakjában rácsavarás után DNS prezerváló folyadék van,
mellyel 1-2 hétre megakadályozzák a DNS minőségbeli romlását és visszaküldik
a laborba vizsgálatra, majd várnak az eredményekre. Ezek a cégek azt állítják,
hogy betegséghajlamokat határoznak meg egyszerű nukleotid polimorfizmusok
(single nucleotide polymorphism, vagy SNP) alapján, emellett monogénes
kórképek hordozói státuszát, kezelésekre való érzékenységet és a páciens
genetikai múltját is feltárják és megjelenítik. Az ún. direct-to-consumer
(közvetlenül a vevőhöz juttatott) genetikai tesztek széleskörű kritikát kaptak az
elmúlt években és szerzől bizonyos esetekben nem tudtak azonos eredményeket
produkálni azonos mintát beküldve más-más cégekhez. Habár a tudományos
háttér megkérdőjelezhető (lehetséges, hogy az SNP feltárásának mai állása
alapján valóban hajlamot mutatok egy adott kórképre, de idővel azonosíthatnak
olyan variánsokat, melyek éppen védenek a kórkép ellen, így ezek az
eredmények az adott időszak tudományos előrehaladottságát tükrözik, nem
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pedig a beteg valós betegséghajlamait), a számuk kétségtelenül nőni fog a
következő időkben.
A Humán Genom Projekt, mely az egyénre szabott orvoslás időszakát
indította el az emberi történelem egyik legnagyszabásúbb együttműködése volt.
Több száz társszerző jegyezte azokat a cikkeket, melyek a projekt eredményeit
taglalták a Nature és Science lapjain. 2001-ben jelentették be az első
eredményeket és a projekt maga kb. 3 milliárd USD-be került néhány fontos
konklúziót is kiemelve.
1) A humán genom kb. 24,000 gént tartalmaz (ma ez a szám valahol 25
és 30 ezer között van). 2) A genetikai különbözőség két egyén között kb. 0.1%
(ez a szám ma kb. 0.5%). 3) A legtöbb mutáció férfiakban van jelen. Ez a
projekt volt az első lépés a növekvő számú megszekvenált genomok és a
csökkenő

költségek

felé.

2011-re

több

tucatnyi

ember

genomja

lett

megszekvenálva mint például Craig J. Venter, a Humán Genom Projekt atyja;
George Church a Personal Genome Project vezetője. Craig J. Venter-nek
3,213,401 SNP-je van a megszekvenált genomjának adatai alapján.
AZ SNP-k a humán génvariánsok 90%-át teszik ki, ami azt jelenti, hogy
100-300

bázispáronként

megjelennek

a

genomban.

Mivel

a

DNS-ben

bekövetkező változások hatással vannak arra, ahogyan az emberi szervezet
reagál a betegségekre, külső faktorokra (pl. fertőzések, kemikáliák), ezeket
egyre kiterjedtebben használják az orvosi kutatásban, gyógyszerfejlesztésekben
és diagnosztikában.
Az SNP-k kórképekben betöltött szerepére példa az ApoE4 és az Alzheimer
betegség közötti összefüggés. 2 SNP 4 potenciális génvariánshoz vezethet az
Apolipoprotein

E-t

kódoló

génben.

Ezek

a

variánsok

aminósavcseréhez

vezethetnek, ezáltal az E4 variánsa magasabb betegségrizikót okoz, míg az E2
csökkenti a rizikót. Jó példa ez arra, milyen genomikai adat nem tudóthat ki
biztosítótársaság vagy jövőbeli munkáltató számára.
A Humán Genom Projektben egy adott genom 3 milliárd bázispárját
határozták meg 15 évnyi munkával és a költség valahol 3 milliárd USD körül volt.
2011-re, a humán genom szekvenálási ára 5000 USD alá esik és ez az összeg
gyorsan fog csökkenni a továbbiakban. Míg a Personal Genome Project 10 egyént
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akart megszekvenálni, majd 100 egyént, addig kínai szekvenálóközpontok milliós
nagyságrendű megszekvenált genomokról beszélnek.
A szekvenálás során nyert adatmennyiség jelenleg túl nagy ahhoz, hogy
effektíven tárolni és elemezni lehessen. Nincs lehetőség 7 milliárd ember
megszekvenálására most. Egyetlen humán genom, ha betűkben lenne kifejezve,
200 telefonkönyvet töltene meg, mely 30 terabyte-nyi adatnak felel meg. De ha
csak azokat a betűket tároljuk, melyek orvosilag fontosak lehetnek, kb. 20
megabyte-ról lenne szó, azaz az egész család orvosilag fontos genomikai adata
elférhetne egy CD lemezen. Ez jelképezi azt a problémakört, mellyel a
genetikusoknak manapság is szembe kell nézniük, miszerint nehéz megmondani,
mit kezdünk ennyi adattal és mennyire fordítható ez le az orvoslás nyelvére. Ha
meg is szekvenálunk mindenkit, nem tudjuk még pontosan, mit lehet ezekkel
kezdeni orvosi döntésekben gondolkozva.
Az egyik első gyakorlati példája a személyre szabott orvoslásnak a
véralvadásgátló Coumadin volt, mely warfarint tartalmaz. 2 ismert SNP ezen
összetevő lebontását befolyásolja. A VKORC1 gén variánsa érzékenyít a warfarin
iránt, míg a CYP2C9 gén variánsa gyorsabb lebontáshoz vezet. Azaz ha valaki
mindkét variánssal rendelkezik, érzékenyebb egy olyan szer iránt, melyet
gyorsabban bont le, habár ugyanarróla szerről van szó, hasonló dózisban. Az ok
az, hogy genetikailag különbözőek vagyunk. Csak az Egyesült Államokban évente
30 millió ilyen gyógyszert írnak fel és a nem várt mellékhatáások, melyek az
eltérő

metabolizmusnak

és

érzékenységnek

köszönhetők

évente

43,000

sürgősségi beavatkozást tesznek szükségessé minden évben. Egy 2010-es
tanulmány (Epstein és tsai.) szerint 31%-kal csökkent a kórházba kerülés aránya
a genetikai tesztelés eredményeképpen.
A Trastuzumab Herceptin néven egy monoklonális antitest, mely a
HER2/neu receptorral képes interferálni, mely a sejtmembránban van és
molekuláris jeleket küld a sejt külsejéről a belsejébe géneket irányítva ezzel.
Bizonyos mellráktípusokban a HER2 túlzottan kifejeződik és más hatások mellett,
a mellrákos sejtek kontrollálatlan túlszaporodáshoz vezet.
A Trastuzumab egy antitest, mely a HER2 fehérjéhez képes kötődni
szeketíven és blokkolja a rákos sejtek reprodukálását. Ez a mellrákos betegek
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jobb túléléséhez vezet. Olyan rákos sejtekben, melyek nem fejezik ki túlzott
mértékben a HER 2 fehérjét, a Herceptin nem tud kötődni a sejtfelszínhez, csak
azokban a sejtekben, melyek túlexpresszálják ezt a fehérjét.
Anyák, akik nemrég hozták gyermeküket a világra, gyakran szednek
fájdalomcsillapítókat, melyek kodeint tartalmaznak. A kodein lebomlik morfinná
egy enzim által, melyet a CYP2D6 gén kódol. A morfin kis mennyiségben az
anyatejen keresztül bejut az újszülöttbe, de olyan kis mennyiségben, hogy
semmilyen élettani változást nem okoz. De néhány anyában, akik a CYP2D6 gén
variánsával rendelkeznek, az azonos dózisú kodein gyorsabban bomlik morfinná,
melyből több kerül az anyatejen keresztül az újszülöttbe, légzésdepressziót, akár
halált is okozva. Az ok az, hogy genetikailag különbözőek vagyunk.
Néhány éven belül lehetségessé válik, hogy tároljuk saját genomikai
adatainkat egy USB drive-on vagy chipkártyán hasonlóan a bankkártyánkhoz.
Amikor az orvos felír egy gyógyszert páciensének, a genomikai komponenseket
és specifikus enzimvariánsokat is figyelembe veszi annak érdekében, hogy a
beteg számára legmegfelelőbb gyógyszert a legmegfelelőbb dózisban írhassa fel
a genomikai adatok, anamnézis és más releváns paraméterek alapján.Az
elektronikusan tárolt orvosi adatok feltétlenül fognak tartalmazni genomikai
részleteket is.
A genomika sohasme lesz egy egyedüli ága az orvoslásnak. Az orvoslás
számos ágával kell összekapcsolódnia. A Humán Genom Projekt volt a folyamat
elindítója, immáron etikai, jogi és szociális kérdésekkel is foglalkoznunk kell,
például azzal, ki birtokolja a DNS-em információját (én, hiszen a DNS-em
hozzám tartozik, vagy az, aki az adatait elérhetővé tette, megszekvenálta);
illetve vajon az egészségügyi biztosítóm vagy munkaadóm láthatja-e a genomom
adatait.

Megfelelő

oktatással,

egyre

több

forrással

és

fejlesztéssel

a

számítógépes biológia és bioinformatika területén képesnek kellene lennünk arra,
hogy a személyre szabott orvoslást az egészségügyi rendszer szerves részéve
tegyük, melyben mindenki a lehető legjobb kezelést kapja a saját genetikai
háttere alapján.
Trastuzumab

(Herceptin

néven)

egy

monoklonális

antitest,

mely

a

HER2/neu receptorhoz képes kötődni és a sejtfelszínbe ágyazva molekuláris
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jeleken

keresztül

kommunikálni

a

sejten

belül

és

kívül

ezzel

géneket

szabályozva. Néhány mellrák típusban, a HER2 túl van termelődve és ez más
hatások mellett a rákos sejtek túlburjánzásához vezet.

Fig 6.1. Szemelyreszabott gyógyászat

A Trastuzumab szelektíven kötődik a HER2 fehérjéhez és a rákos sejtek
kontrollálhatatlan szaporodását képes gátolni. Ez a tumoros betegek túlélését
növeli.
Olyan rákos sejtekben, melyek nem termelik túl a HER2 fehérjét, a
Herceptin nem tud kötődni a sejtfelszínhez (bal oldalon), de azon rákos
sejtekben, melyekben a HER2 túltermelődés megjelenik, hozzá tud kötődni a
fehérjéhez és a sejtek kontrollálhatatla növekedését meggátolja (jobb oldalon
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8. Immundeficienciák

Fig 8.1. A patogének duplikációs ideje rövid

A

patogének

immunrendszer

elleni

leghatékonyabb

fegyvere

gyors

reprodukciós ciklusuk. Ezen képességük révén rövid idő alatt hatalmas számú,
nagy

változatosságot

mutató

utódot

képesek

létrehozni.

Az

emberrel

összehasonlítva (melynél ez a folyamat 15-30 évig tart) a patogének összes
osztályánál, beleértve a baktériumokat, vírusokat és parazitákat a duplikációs idő
meglehetősen rövid. Egyetlen virális részecske néhány órán belül virionok ezreit
képes generálni. Ezek között több olyan is előfordul amelyen mutációk révén
megváltoznak a sejtfelszíni antigének vagy a biokémiai folyamatok. Egy ilyen
meglehetősen barátságtalan és folyton változó környezetben az embereknek
védelemre van szükségük. A patogének sokaságával és nagyfokú diverzitásával
szemben az immunrendszer nagyszámú, a természetes immunitást képviselő,
nem antigén-specifikus sejttel (pl. makrofággal, NK sejttel), valamint az adaptiv
immunválaszban

résztvevő,

antigén-specifikus

receptorokkal

rendelkező

limfocitával védekezik. A limfocita receptorok diverzitása eléri, sőt meghaladja a
patogének sejtfelszíni antigénjeinek diverzitását.
Azonosítószám:
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Figure 8.2. X kromoszómához kötött autoimmun betegségek

Körülbelül 200 autoimmun betegséget okozó vagy annak kialakulásában
résztvevő

géndefektus

ismert.

Egy

meglehetősen

bonyolult

módszer,

a

pozicionális klónozás segítségével azonosítottak néhány X kromoszómához kötött
gént, melyek károsodása súlyos immundeficienciát okoz. A pozicionális klónozás
alapja a géndefektust hordozó kromoszómális régió (cél-régió) részletes fizikai
térképének elkészítése, melyet a régióban található összes gén azonosítása
követ. A cél-régió meghatározása linkage-analízissel történik. (Ennek alapja,
hogy bizonyos kromoszómális markerek a betegséggel együtt, kapcsoltan
öröklődnek. Az együtt öröklődés gyakorisága az egymástól való távolságtól
függ.)

A

Humán

Genom

Project

a

humán

genom

szekvenciájának

meghatározásával annak nukleotid-felbontású fizikai térképét hozta létre. Ezen
kívül hihetetlen számú genetikai marker létrehozásával nagyban elősegítette a
gének azonosítására irányuló projecteket. A Humán Genom Project nyújtotta
információk segítségével a cél-régió(k) és az eze(ke)n belül található összes gén
viszonylag könnyen azonosíthatóvá vált. A betegség-okozó gének azonosítása a
„jelölt gének” közül, vagyis a „jelölt” gének mutációs analízise a betegek között
ugyanaz a positional cloning és az imént leírt „candidate approach” között.
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Figure 8.3. Az aktiváló és gátló receptorok által indukált szignálok szabályozzák
az NK-sejtek aktivitását

Az NK-sejtek esszenciális effektor sejtjei a vírus-ellenes immunválasznak.
Az NK-sejtek aktivitása a sejtfelszínen található aktiváló és gátló receptorok
mindenkori aktivitásától függ. Az aktiváló receptorok közé tartoznak az ún. NKRP1-család receptorai, amelyek poliszacharid molekulákat ismernek fel. Más
receptorok, például a 2B4 és liganduma a CD48 szintén elősegíti a virus-fertőzött
sejtek NK-sejtek általi elpusztítását. A 2B4 és a CD48 a SLAM-receptorcsalád
(signaling lymphocyte activation molecule family, SLAMF) tagja, amely 9 tagból
áll és ezek mindegyike részt vesz a veleszületett, és a szerzett immunválasz
szabályozásában. A gátló receptorok (Killer inhibitory receptors, KIR) MHC
molekulákat ismernek fel a potenciális célsejtek felszínén és erős gátló
szignálokat indukálnak, amelyek megvédik az egészséges gazdasejteket az NKsejtek általi sejtlízissel szemben.

Azonosítószám:
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Figure 8.4. A SLAM-Associated Protein (SAP) adapter fehérje hiányában, XLP
betegek NK-sejtjeiben az aktiváló 2B4 receptorok gátló receptorként működnek

Az

X-kromoszómához

legismertebb

tünete

az

kötött

limfoproliferatív

Ebstein-Barr

betegség

virussal

(XLP)

(EBV)

egyik

szembeni

“szuperérzékenység”. A fokozott érzékenység molekuláris háttere a legutóbbi
időkig ismeretlen volt. A betegség kialakulásáért felelős génhiba azonosítása
rávilágított a betegség pathomechanizmusának egyes részleteire.
Egészséges egyénekben az NKR-P1 család receptorai által indukált
aktivációs szignálokat a célsejten expresszált CD48 és az NK-sejten jelenlévő
2B4 interakciójakor indukált szignálok elősegítik. A 2B4 szignálokat az egyetlen
SH2-doménből álló SAP fehérje közvetíti. A 2B4 receptor citoplazmatikus
régióján két tirozint tartalmazó foszforilációs motívum is található, amelyeket a
Src- családba tartozó kinázok (elsősorban a Fyn) foszforilálnak. A foszforilációt
követően a SAP és a Fyn is a 2B4 receptor foszforilált tirozin oldalláncaihoz
kapcsolódik, és aktivációs szignálokat indukál, melyeknek pontos részletei
ismeretlenek.
XLP betegekben különböző mutációk következtében a SAP fehérje nincs
jelen,

vagy

kapcsolódási
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funkcionálisan
helyei

inaktív.

hozzáférhetővé

Ilyenkor
válnak

a

egyéb

2B4

receptor

foszforilált

SH2-domént

tartalmazó
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molekulák, például az SHP-1 foszfatáz számára. Az SHP-1 egyes aktivációs
szignálokat közvetítő foszfoproteinek defoszforilációjával azok aktiváló hatását
gátolja.
Összefoglalva, a kisméretű, egyetlen SH2-doménból álló SAP adapter
molekula molekuláris kapcsolóként működik, amely a gátló hatású 2B4 receptort
aktiváló receptorrá alakítja.

Figure 8.5 Az iNKT sejtek a konvencionális T-sejtektől eltérően glikolipid
molekulákat ismernek fel

Az NK-sejtek funkcionális defektusa csak az egyik fontos komponense az
XLP betegség kialakulásának. A közelmúltban három kutatócsoport egymástól
függetlenül megfigyelte, hogy az úgynevezett iNKT-sejtek hiányoznak XLP
betegekben. Az iNKT-sejtek felszínén αβ T-sejt receptor és az NK-sejtekre
jellemző NK1.1 receptor is megtalálható. A konvencionális T-sejtekhez képest az
iNKT-sejtek TCR-diverzitása limitált. Az alfa láncra egy a Vα14 és Jα18
génszakaszok közötti kanonikus génátrendeződés a jellemző, míg a béta lánc
polimorf, amelyben a vβ11-es szakasz számos Jβ szakasszal kombinálódhat. A β
lánc CD3 régiója is jelentős polimorfizmust mutat.
A

konvencionális

T-sejtektől

eltérően,

amelyek

saját

MHC/

peptid

komplexeket ismernek fel, az iNKT sejtek a CD1d lipidkötő receptor és bakteriális
eredetű vagy saját lipidek komplexeire specifikusak. Aktiváció hatására ezek a
Azonosítószám:
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sejtek, gyakorlatilag azonnal, nagy mennyiségben képesek gyulladási citokinek
vagy gyulladást csökkentő citokinek szekréciójára. Az így felszabaduló citokinek
szinte az összes immunsejt funkcióit szabályozzák.
Az iNKT-sejtek által termelt Th2-típusú citokinek több állatmodellben
gátolják a Th1/Th17 sejtek által indukált autoimmune folyamatokat (pl. diabetes,
EAE, amely a sclerosis multiplex modellje, DSS-indukálta kollitisz, vagy a
kollagén-indukált artritisz).
Mindezek alapján elmondható, hogy az iNKT sejtek fontos résztvevői azon
immunfolyamatok

szabályozásának

melyek

a

hatékony

patogén-ellenes

immunválaszt és az immun homeosztázis fenntartását biztosítják.
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9. Daganatok
A tumorok kutatásának egyik legkorábbi felismerése az volt, hogy egyes
vírusos

fertőzések

összefüggésben

állnak

tumorok

előfordulásának

növekedésével. A Rous sarcoma virus (SRV) is ilyen virus. RSV-sal fertőzött
csirkék gyakran szenvednek szarkomás megbetegedésekbe. A kérdés az, vajon
milyen kapcsolatban áll a vírusos fertőzés a tumorok kialakulásával? Érdekes
módon azt tapasztalták, hogy RSV fertőzést követően kialakuló tumorok fertőző
megbetegedések néhány tulajdonságát mutatták. Többek között, a tumort egyik
csirkéről a másikra át lehetett vinni (hasonló módon vírusos fertőzésekhez). Azt
is megfigyelték, hogy ha a tumort eltávolították és olyan (mechanikai)
kezelésnek tették ki, amely az eukarióta sejteket elpusztítja, akkor meglepő
módon az életben maradó virusméretű betegségokozó ágens képes volt
továbbvinni a tumoros megbetegedést. Azaz, a fertőző megbetegedések több
klasszikus ismérvét is bemutatta a RSV.

Fig 9.1. A daganatok virusos eredtüek lehetnek

Tegyünk egy közelebb pillantást a RSV vírusra. Amikor in vitro fenntartott
sejteket megfertőztek RSV-sal, azt tapasztalták, hogy a sejtek több olyan
Azonosítószám:
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tulajdonságra tettek szert a fertőzés következményeképpen, amelyek egyébként
csak tumoros sejtekre jellemzőek. Ilyen, a vírusfertőzés hatására megjelenő
tulajdonság például a kontakt gátlás elvesztése illetve az is, hogy a sejtek akkor
is életben maradtak, ha megszűnt a felszínhez való kitapadásuk. A gyakorlatban
ezek a tulajdonságok úgy jelentkeztek, hogy a sejtek addigi tulajdonságuktól
eltérően már nem csak egyrétegben voltak képesek növekedni, hanem a
tenyésztőedényben

csomókat

képeztek.

Mindezek

megfigyelések

eredményeképpen a RSV tehát közvetlen oki kapcsolatban áll bizonyos tumorok
kialakulásával. Ezek a korai eredmények hatására a rákkutatás sokáig arra
koncentrált, hogy a feltételezett, de még nem azonosított vírust, amely a humán
tumoros megbetegedések hátterében áll, azonosítja. Ma úgy tűnik, hogy a
rákkutatás

ezen

korszaka

vakvágány

volt,

mivel

a

humán

tumoros

megbetegedések csak ritkán hozhatóak egyértelmő oki összefüggésbe vírusos
fertőzéssel.

Habár

staisztikailag

vannak

olyan

bizonyítható

valószínűségét,

az

esetek

módon

vírusok,

amelyekkel

megnöveli

többségében

csak

való

tumorok
indirect

fertőzöttség

kialakulásának

kapcsolat

áll

fent

vírusfertőzések és tumoros megbetegedések megjelenése között.

Fig 9.2. A virusok sejtkultúrában is daganatot hozhatnak létre

Milyen

virális

eredetű

közvetlen

illetve

közvetett

mechanizmusok

vezethetnek tumorok megjelenéséhez? Az egyik mechanizmus, amely révén
vírusok
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összefüggésbe

hozhatóak

rosszindulatú

elváltozásokkal,

a

vírus
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genomjának plasztikusságával függ össze. A vírusok genomja gyakran beépül a
megfertőzött

gazdasejt

genomjába,

illetve

továbbfertőzés

esetén

onnan

szabályozott módon kis is vágódik. Ritkán előfordul, hogy a vírus genomjának a
gazdasejt genomjából való kiszakadása során olyan hiba történik, aminek
eredményeképpen a virális genom egy celluláris génnel gazdagodik. Amikor ezen
megváltozott genomú vírus megfertőzi a következő sejtet, annak genomjába már
a módosult virális genom épül be. Abban az esetben ha ezek a celluláris gének,
amelyek “potyautas” módjára a vírus genomjának részei lesznek, a sejt
proliferációjának

szabályozásáért

felelősek,

akkor

a

megváltozott

vírus

a

természetes életciklusa során a sejtekbe olyan genetikai információt juttat be,
amely a sejt számára könnyen értelmezhető, és amely a sejtet proliferációra
késztetheti. Mivel a vírusok genomja gyakran szenved mutációt, illetve a vírusok
által

kódolt

gének

nagy

mennyiségben

expresszálódnak

a

megfertőzött

sejtekben, ezért könnyű belátni, hogy az evolúció során gyakran jöttek létre
olyan vírusok, amelyek akár (eredetileg) celluláris gének abnormálisan magas
expressziójához, illetve ugyanezen gének mutáns változatának expressziójához
vezet. Ilyen vírusok, amelyek ilyen, eredetileg celluláris proto-onkogének
változatait

mint

onkogének

viszik

magukkal,

gyakran

vannak

ok-okozati

összefüggésben tumoros elváltozásokkal.

Fig 9.3. A virusok integrálódhatnak a genomba
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Vannak olyan vírusok is, amelyek bár statisztikailag bizonyítható módon
hozzájárulhatnak

rákos

megbetegedések

kialakulásához,

mégsem

találunk

onkogéneket genomjukban. Milyen módon járulnak hozzá ezek a vírusok a
roszindulatú elváltozásokhoz?
A

vírusok

genomja

a

gazdaszervezet

genomjába

integrálódhat.

Az

integráció eredményeképpen előfordul, hogy a virális genom olyan fontos
celluláris gének közvetlen szomszédságában integrálódik, amelyek a proliferációt
szabályozzák. Mivel a virális genom magas szintű expresszióját olyan DNS
szakaszok szabályozzák, amelyek képesek eredetileg nem hozzájuk kapcsolódó,
de hozzájuk közel elhelyezkedő géneket expresszióját is jelentősen megemelni,
az ilyen integrációs események elvezethetnek celluláris gének abnormálisan
magas expressziójához is. Könnyű belátni, hogy ilyen folyamat jelentősen
megváltoztathatja a sejtek proliferációs képességét abban az esetben, ha a
virális integráció a proliferációt szabályozó gének némelyikének expresszióját
jelentősen megváltoztatja. Hasonló jellegű elváltozást okozhat az is, ha a virális
genom integrációja nem egy proto-onkogén közelében, hanem egy tumor
szuppresszor gén belsejében történik. Ebben az esetben a virális genom
integrációja fontos szabályozó gének aktivitásának elvesztéséhez vezet.
Virus genom integrációja illetve kémiai mutagenesis egyaránt vezethet
tumoros elváltozáshoz. A közös a két fenti folyamatban az, hogy a sejtek
genetikai

állományának

megváltozásához,

mutációjához

vezetnek.

Ez

is

demonstrálja azt az elvet, amely szerint a rák egy genetikai betegség. Ez azt is
megmagyarázza,

miért

lassú,

és

látszólagosan

véletlenszerű

a

rákos

megbetegedések megjelenése. A genomot érő mutációk jó része ártalmatlan, és
csak kis részük érint a proliferációban vagy más, a tumorok kialalkulásához
fontos más útvonalak génjeit.
Mik ezek a kulcsfontosságú gének, és milyen molekuláris útvonalakat
szabályoznak? Ezen géneket két fő csoportba oszthatjuk. A proto-onkogének
olyan gének, amelyek az egészséges sejtben tipikusan a sejtnövekedést és
proliferációt

szabályozzák.

Mutációjuk

illetve

túlságosan

nagy

mértékű

expressziójuk esetében onkogénné alakulhatnak, amelyek aktivitása állandó
proliferációhoz, így tumoros elváltozásokhoz vezethetnek.
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A másik csopotot a tumor szuppresszorok alkotják. Ezek olyan gének,
amelyek a sejtek növekedését, proliferációját negatívan szabályozzák. Tumor
szuppresszor gének expressziójának elvesztése szintén tumoros elváltozásokhoz
vezethet.
A következőkban néhány kiválasztott onkogén illetve tumor szuppresszor
példáján keresztül vizsgáljuk meg, milyen molekuláris útvonalakban vesznek
részt ezen gének illetve milyen sejtfunkciók sérülnek tumoros sejtekben.
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10. Daganatok molekuláris mechanizmusai.
A sejtek proliferációját gyakran növekedési faktorok szabályozzák. Ezen
faktorokat sejtfelszíni receptorok érzékelik. A növekedési faktorok receptorjukhoz
való kötődésük után olyan szignalizációs útvonalat indítanak be a sejtekben,
amelyek végső soron a sejtek osztódásához vezetnek. A sejtfelszíni receptorok
tipikus esetben a megfelelő ligandjuk megkötése után rövid ideig proliferációt
serkentő aktivitással rendelkeznek. Ez az aktivitásuk további növekedési faktor
kötődés hiányában megszűnik. A sejtek proliferációjának szabályozását végző
sejtfelszíni receptorok megváltozhatnak oly módon, hogy egységnyi növekedési
factor kötődés után nem csak átmeneti, hanem hosszan fenntartott aktivitásra
tesznek szert. Ilyen esetben a környezetben levő szuboptimális alacsony
koncentrációjú növekedési factor is képes olyan választ kiváltani, amely a sejt
állandó proliferációjához vezet. Hasonló jellegű mutációk több növekedési factor
receptorának génjében is előfordulnak.

Fig 10.1 . Az önfenntartó proliferáció mechanizmusa

Más mechanizmusok is vezethetnek ahhoz, hogy egy sejt megnövekedett
proliferációt mutasson. Mint már említettük, a sejtek proliferációját növekedési
faktorok szabályozzák. Tipikus esetben azon sejtek, amelyek egy adott típusú
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növekedési faktort termelnek, nem expresszálják ugyannannak a növekedési
faktornak a receptorját. Ezzel a sejt elkerüli azt, hogy önmagát autokrin módon
állandó proliferációra késztesse. Előfordul, hogy mutációk eredményeképpen
olyan sejtekben is megjelenik egyes növekedési faktorok receptora, amely sejtek
maguk is termelik a növekedési faktort. A fentieknek megfelelelően, ez a sejt
állandó

proliferációját

vonja

maga

után

és

hozzájárulhat

rosszindulatú

elváltozások kialakulásához.

Fig 10.2 Autokrin növekedés mechanizmusa

Ilyen mechanizmusra példa a TGF-α citokin és annak receptora, az EGF-R
esete. Egyes emlőtumor sejtekben előfordul, hogy a sejt fogékonnyá válik a saját
maga által termelt TGF-α proliferációt serkentő hatására, ami végső soron
tumoros elváltozáshoz vezet. Ezen sejtek azért válnak fogékonnyá a TGF-α
hatására, mert egy génexpressziós változásnak köszönhetően kifejezik az EGF-R
sejtfelszíni molekulát, amely a TGF-α proliferációt serkentő hatását érzékeli.
Tumor szuppresszor gének is mutálódhatnak. Ezek a gének általában nem
a

sejtek

proliferációját

serkentik,

hanem

a

proliferáció,

sejtosztódás

és

életképesség negatív regulárorai. A sejtek egyik legfontosabb tulajdonsága,
amely több tumor szuppreszor gén kontrollja alatt áll, az apoptozis. Az apoptozis
segítségével a sejt képes olyan folyamatokat elindítani, amelyek véső soron a
Azonosítószám:
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sejt maga halálával jár. Olyan sejtekből, amelyekben az apoptotikus útvonal
érintetlen, nem indulhat el sikeres rosszindulatú transzformáció. Ennek oka, hogy
a

transzformáció

több

lépésére

is

(sejtciklusba

való

belépés,

genom

szerkezetében bekövetkező változás stb) a sejt apoptozissal válaszol.

Fig 10.3. p53 Tumor szuppresszor vagy onkogén?

Az egyik legjelentősebb tumor suppresszor, amely többek között az
apoptózist is szabályozza, a p53 fehérje. A p53 feladata az, hogy abban az
esetben, amikor a sejtet jelentős károsodás éri, akkor leállítja a sejtciklust és
időt hagy a sejtnek arra, hogy kijavítsa a stressz állapot során fellépett hibákat.
A hibák kijavítása után a sejt ismét viszaléphet a sejtciklusba, kivéve, ha a sejtet
ért károsodások túlságosan nagy mértékűek. Ebben az utóbbi esetben a sejt a
p53 aktivitása segítségével apoptozist követ el.
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Fig 10.4 p53 szerkezet és működés

A p53 mutációja esetén a sejtek akkor is állandó proliferáció alatt állnak,
ha pl. genomjukat jelentős károsodás éri. A DNS törésekkel rendelkező sejtek
proliferációja p53 deficiens sejtekben a genom jelentős átrendeződésével járhat
(pl. kromoszómális transzlokációk kialakulása), amely aztán már önállóan is
hozzájárulhat

rosszindulatú

eredményeképpen

a

p53-/-

elváltozások
állatok

állatok

megjelenéshez.

Mindezek

sejtjei

genetikai

nagyfokú

változékonyságot és az egyedek pedig gyakori tumoros elváltozásokat mutatnak.
A p53 fontosságát az is alátámasztja, hogy a humán gyógyászatban a tumorok
típusától függően a p53 gén mutációja az esetek 10-50%-ban kimutatható.

Fig 10.5. A p53 és apoptózis kapcsolat
Azonosítószám:
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11. Az elhízás: bevezetés
Az elhízás népbetegség. Ez közismert tény, kevesen tudják viszont, hogy a
legnagyobb problémát vele kapcsolatban az okozza, hogy az új generációkban
már kisgyermekkorban megjelenik. Hasonlóképpen elterjedt a köztudatban az,
hogy az elhízás számos betegséget okozhat, mint például a cukorbetegséget, a
stroke-ot, vagy súlyosbíthat, például ízületi problémákat, visszereket. De azt is
fontos megértenünk, hogy az elhízás önmagában is betegség, amelynek
súlyossági fokai vannak, és bizonyos esetekben orvosi beavatkozást igényel, és
kezelhető.
Maga az elhízás tulajdonképpen testséma betegség. Vagyis a beteg a saját
testéről olyan képet alkot, ami nem biztos, hogy megfelel a valóságnak.
Ugyanígy testséma betegség – csak éppen az ellentétes végletet jelenti – az
anorexia, amikor a beteg kóros soványságban szenved.
Az elhízás elterjedt betegség. Ebben sajnos kiemelt helyen szerepel
Magyarország: a legelhízottabb betegek számát figyelembe véve az első tíz
ország között található.
Az elhízásról mindenekelőtt néhány alapdolgot szükséges tisztázni. Ehhez
pedig először is át kell tekintenünk azt, hogy miből áll az emberi test. Ha szöveti
szinten nézzük meg, akkor a legnagyobb szöveti mennyisége az egészséges
felnőtt embernek az izomszövete, utána közvetlenül következik a zsírszövete.
Hogyha sejtkompartmen szintjén vizsgáljuk, akkor a teljes sejttömegnek jelentős
hányadát tulajdonképpen a zsírsejtek teszik ki. Amikor molekuláris szintre lépünk
tovább, akkor viszont azt látjuk, hogy a teljes szervezetnek szinte fele, több
mint fele vízből áll. És a víz után meglepő módon nem a fehérjék következnek,
hanem a lipidek. Mindebből az következik, hogy a legnagyobb arányban a
zsírmolekulák vagy zsírszerkezetű molekulák vannak jelen a szervezetben.
Maga az elhízás viszonylag meglehetősen egyszerű mechanizmussal
szabályozódik. Az étvágyszabályozás a nucleus arcuatus idegdúcaiban történik,
és alapvetően két fajta neuron csoport játszik szerepet ezen a területen: az
étvágyserkentő neuronok és az étvágycsökkentő neuronok csoportja.
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Következésképpen a két neuroncsoport együttesen dönti el, hogy az
étvágyunk milyen szinten van. És attól függően, hogy ez a szint hogyan
viszonyul a saját testsémánkhoz, fokozzák, vagy csökkentik a táplálékbevitelt.
A rendszer működésének megértéséhez tisztában kell lennünk azzal, hogy
milyen inputok jutnak el ezekhez a neuronokhoz. Alapvetően négyféle inputot
különböztet meg, amelyek befolyásolják az étvágyserkentő vagy -csökkentő a
neuronokat.
A leptin fehérje az egyik input, amit a zsírszövet bocsát ki. A leptin fehérje
tulajdonképpen azt jelzi az idegrendszer számára, hogy mennyi zsírszövetünk
van, ezzel beáll egy adiposztát, tehát a szervezetben hosszú távon képes
megőrizni a zsírszövet mennyiségét. Hogyha az adiposztát elromlik, hasonlóan
egy termosztáthoz, akkor folyamatosan túlpörög, mint például amikor magas
hőmérsékletre felfűtik a lakást, akkor elromlik a termosztát, így magasabb
zsírszövetet állít be az adiposztát. A leptin tehát kulcsfontosságú fehérje a
zsírmennyiségnek a fenntartásához a szervezetben.
A másik kulcsfontosságú fehérje az inzulin. Az inzulin csökkenti az
étvágyat. Tehát ha eszünk, és tegyük fel, édeset eszünk, felszabadul az inzulin,
és ezáltal csökken az étvágyunk.
A másik két molekula, amelyek felszabadulnak: a ghrelin a gyomorban,
illetve a PYY neuropeptid, ami a vastagbélből bocsát ki olyan szignálokat,
amelyek fontosak abban, hogy szabályozzák az étvágyat.
Az elhízás problematikájában tulajdonképpen nincsenek csodák. Az
elhízás

vagy

a

fogyás

a

termodinamikai

törvényeket

követik:

a

bevitt

energiamennyiség és az elhasznált energiamennyiség különbsége eredményezi a
fogyást vagy a hízást.
A felhasznált energiamennyiség természetesen többféle komponensből áll.
Van egy alap metabolizmus. Van a táplálék feldolgozás energiája (TEF:
termic effect of food) és van egy mozgás által vagy aktivitás által szabályozott
energiafelhasználás.

A

bevitt

energia

viszont

alapvetően

három

molekulacsoportból áll: fehérjékből, szénhidrátokból és zsírokból.
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Fig 11.1. Az elhizas: környezeti és társadalmi hatások, Energia bevitel és leadás
egyensúlya

Az elhízás vagy a fogyás a termodinamikai törvényeket követik: a bevitt
energiamennyiség és az elhasznált energiamennyiség különbsége eredményezi a
fogyást vagy a hízást.
A felhasznált energiamennyiség többféle komponensből áll:
1. alap metabolizmus
2. TEF (thermic effect of food) vagy táplálkozási hőtermelés
3. és mozgási energiafelhasználás.
A

bevitt

energia

viszont

alapvetően

három

molekulacsoportból

áll:

fehérjékből, szénhidrátokból és zsírokból.
Az energiaegyensúly több egyéb faktorral is összefügg. Az egyik az, hogy
a felhasználás alapvetően a szabad zsírmennyiségünkkel arányos. Alacsony
szimpatikus

aktivitás

elhízáshoz

vezet,

béta

agonisták

képesek

a

hőfelszabadulást fokozni az UCP fehérjéken keresztül. A PPAR gamma nevű
transzkripciós faktor a zsírsejtek differenciációját okozza.
Az energiaegyensúly több egyéb faktorral is összefügg. Az egyik az, hogy
a felhasználás alapvetően a szabad zsírmennyiségünkkel arányos. Alacsony
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szimpatikus

aktivitás

elhízáshoz

vezet,

béta

agonisták

képesek

a

hőfelszabadulást fokozni az új UCP fehérjéken keresztül. A PPAR gamma nevű
transzkripciós faktor a zsírsejtek differenciát jelenti, okozza.
Ikervizsgálatokból sikerült megállapítani azt, hogy az összes elhízás 60%ban nem genetikailag öröklődik. 30% az, ami valószínűleg genetikai okokra
vezethető vissza. A maradék körülbelül 10%-ban pedig kulturálisan determinált.
Összességében azt kell mondanunk, hogy a genetikailag determinált
elhízásokban nagyobb arányban szerepel az extrém obezitás. A nem genetikailag
öröklődő elhízás viszont, ami a hétköznapi elhízás, a túltápláltságból ered, ez
nem genetikailag öröklődik. A molekuláris medicina szemszögéből azonban a
genetikailag öröklődő komponensek vizsgálata kiemelt jelentőségű.

Fig 23. Ikervizsgálatok és az elhízás genetikája

Ikervizsgálatokból sikerült megállapítani azt, hogy az összes elhízás 60%ban nem genetikailag öröklődik. 30% az, ami valószínűleg genetikai okokra
vezethető vissza. A maradék körülbelül 10%-ban pedig kulturálisan determinált.
Összességében azt kell mondanunk, hogy a genetikailag determinált
elhízásokban nagyobb arányban szerepel az extrém obezitás. A nem genetikailag
öröklődő elhízás viszont, ami a hétköznapi elhízás, a fokozott étvágy által okozott
túltápláltságból ered, ez nem genetikailag öröklődik és indirekt mechanizmusok
okozzák (stress, személyiség zavarok). A molekuláris medicina szemszögéből
azonban a genetikailag öröklődő komponensek vizsgálata kiemelt jelentőségű.
Azonosítószám:
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12. Az elhízás genomikája
Az

elhízás

a

mértékének

a

megállapítására

néhány

rutinszerűen

alkalmazott vizsgálati módszert ismerünk. Ezek a módszerek a legegyszerűbbtől,
mint a testsúly- vagy a magasságmérés, illetve különféle testtömegindexeknek a
számítása,

vagy

a

kérdőíves

felméréstől

haladva

az

egészen

komplex

vizsgálatokig, mint a teljes testzsírtömeg felmérése CT-vel vagy MRI-vel,
transzkripciós profiloknak a felvétele vagy akár metabolikus profiloknak a
felvétele terjednek. Ahogy haladunk ezen a listán lefelé, a vizsgálatok egyre
drágábbak, egyre komplexebbek, viszont az általuk szolgáltatott adatmennyiség
is egyre nagyobb.
A leptin, mint az elhízás génje, híres génné vált. Ez az a gén, amely
gyakorlatilag meghatározza, hogy az idegrendszerünk milyen, mennyire képes
felfogni azt, hogy milyen mennyiségű zsírszövetünk van. Hogyha a leptin vagy
leptin receptor mutáns, ha kiütik, akkor az állat, az egér vagy a patkány,
amelyben a sérülés bekövetkezett, extrém módon elkezd hízni, s felfúvódik, mint
egy labda, s egyre csak eszik és eszik és eszik. Semmi másra nem képes már,
még mozogni sem, csak enni. Ez az egér az OB/OB egér, amelyben a leptin
receptor, tehát az idegrendszerben lévő leptin receptor mutáns, s emiatt hízik el
az egér.
Egyértelműen azonosítottak egy sor olyan gént, amelyek az elhízással
kapcsolatban állnak. Ezek között van néhány, mint például a korábban említett
leptin, amely nem meglepő, hogy jelen van. A listában azonban Leptin
receptor, GR receptor, PPAR gamma, UCP fehérjék, illetve például az
adrenergic receptorok is jelen vannak.
A betegség genomikai megközelítésénél az alapvető eljárás az, hogy két
olyan betegcsoportot kell vizsgálni, amelyek a lehető legközelebb vannak
egymáshoz. Vagyis minél kevesebb paraméterben különböznek egymástól,
kivéve az alapbetegséget, jelen esetben az elhízást.
Ha
csoportok

sikerült

megfelelően

genetikai

analízise

összeállítani
következik,

a

betegcsoportokat,

amivel

gyakorlatilag

akkor
be

a

lehet

azonosítani egy olyan genomrégiót, ahol esetleg eltérések lehetnek. Ezek az
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eltérések összefügghetnek a nevezett betegséggel. Ezt követően ezen a területen
kell mélyebbre ásni, beazonosítani azokat a géneket, amelyek valóban szerepet
játszanak az adott betegség kialakulásában.
Minél nagyobb egy-egy ilyen betegcsoport, illetve minél komplexebb a
mintavétel, annál pontosabban tudjuk ezeket meghatározni. Ha egyetlenegy
paramétert vizsgálunk, például SNP-ket, az elhízást, akkor előfordulhat, hogy
több

tízezer

mintára

van

szükségünk,

hogy

statisztikailag

szignifikáns

eredményeket kapjunk.
Ellenben, ha egy betegből nagyon sok adatot tudunk felvenni, akkor már
száz-háromszáz betegből álló betegcsoportból is releváns adatokat tudunk
kinyerni, feltéve hogy komplex a mintavétel és nagyon sok paramétert tudunk
együtt használni.
Ilyen vizsgálatokkal például egészen újszerű összefüggéseket találtak.
Pl. egy nátrium-klorid transzportert is beazonosítottak, mint ami az elhízással
kapcsolatban lévő fehérje. Ugyanis azt találták, hogy ez az az iontranszporter,
úgynevezett triptofán-transzporter, ami ahhoz szükséges, hogy a serotonin
megfelelő színben termelődjön az idegrendszerben. Miért van szükség a
serotoninra? Az idegsejtek működéséhez. Jóllakottságkor ugyanis ez a serotonin
szabadul fel. Ha nincs megfelelő mennyiségű prekurzora, előanyaga, akkor ez
nem fog felszabadulni és ennek következménye lesz az, hogy a beteg többet
eszik, mint amennyire valójában szüksége lenne.
Ilyen vizsgálatokkal a genom különböző régióiban különböző gyakorisággal
találnak eltéréseket.

Azonosítószám:
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13. Elhízás génjei
Néhány olyan állatmodellt is említenünk kell, amelyek rezisztensek az
elhízással kapcsolatban, tehát nem képesek elhízni. Ide tartozik a Foxc2
overexpresszált egér. Ez az egér magasabb mennyiségben termeli a hőt, és
valószínűleg ezért nem hízik el. De ugyanebbe a csoportba tartozik a Perilipin
KO, ahol nincsen magasabb mennyiségű hőtermelés, ellenben a lipolyzis
fokozott, ezért nem hízik el az egér.
Mi történik akkor, ha az Ucp fehérjéket kapcsoljuk ki? Ha ezeket a
fehérjéket kiütjük, akkor a knock out egerek egy része nem képes elhízni.
Ucp1 Knock out egér nem kövér, de nagyon hőérzékeny. Ami azt jelenti,
hogyha egy éjszakán át az egeret négy fokos közegbe tesszük, akkor az
egészséges egér ezt túléli, egy knock out egér elpusztul.
Ucp2 szintén nem hízik el, ebben az egérben viszont megemelkedett a
reaktív oxigén gyököknek a termelődése.
Ucp3 nagyon hasonló genotípust mutat az Ucp2-vel.

Fig 25. UCP-k szerepe és a termogenezis

Az energiaegyensúly több egyéb faktorral is összefügg. Étkezés után hő
termelődik
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hőfelszabadulást fokozni az UCP fehérjéken keresztül. Mi történik akkor, ha az
UCP vagy uncoupling protein szétkapcsoló fehérjéket genetikailag módosított
állatokból eltávolítjuk? Ha ezeket a fehérjéket kiütjük, akkor a knock out egerek
egy része nem képes elhízni.
Ucp1 Knock out egér nem kövér, de nagyon hőérzékeny. Ami azt jelenti,
hogyha egy éjszakán át az egeret négy fokos közegbe tesszük, akkor az
egészséges egér ezt túléli, egy knock out egér elpusztul. Ucp2 szintén nem hízik
el, ebben az egérben viszont megemelkedett a reaktív oxigén gyököknek a
termelődése. Ucp3 nagyon hasonló genotípust mutat az Ucp2-vel.
Néhány állatmodell. A legismertebb állatmodellek a leptin és a leptin
receptorral kapcsolatosak. Ezek recesszív módon öröklődő markerek és súlyos
elhízással járnak. De van néhány egyéb modell is, a PCI egér, az MC4R receptor
és egyebek.
Az OBOB egér tulajdonképpen recesszíven öröklődik, és ebben az esetben
a leptin fehérje szenved zavart. DBDB egér vagy diabéteszes egér is recesszíven
öröklődik. Ilyenkor nem a leptin, hanem a leptin receptor sérül.
Az agouti egér dominánsan öröklődő egér. Az egérnek jellegzetes, agouti
színe van. Az agouti fehérje szenved mutációt, és ebben az esetben a
melanocortin receptor antagonista, az, ami rossz helyen expresszálódik.
A Zucker vagy Fatty Rat patkány szintén leptin receptor. Gyakorlatilag
három patkánymodellünk van, amelyek leptin receptor mutánsként vannak jelen.
Az agouti egérben a melanocortin receptorban van a mutáció az egérnek
jellegzetes vöröses színe van.
A leptinnek és a leptin receptornak a szerepét paraboziós kísérletekkel
tisztázták. Olyan kísérletet hajtottak végre, amelyet etikai szempontból nem
engedélyeznek, ennek ellenére a kísérlet úgy nézett ki, hogy ha az Ob/Ob egér
keringését összekötötték egy vad típusú egérrel, akkor azt tapasztalták, hogy az
egér lefogyott.
Ha DB egéra keringését kötötték össze a vad típusúval, ilyenkor nem
következett be változás. Illetve ha egy OB és egy DB egeret kötöttek össze,
akkor az következett be, hogy az OB egér lefogyott, a DB egérnek nem lett
semmi következménye [-ben nem történt változás]. Ezzel sikerült tisztázni azt,
hogy az OB egérben a leptin mutáns, és a DB egérben pedig a leptin receptor
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mutáns. Vagyis ha megfelelő, akármilyen mennyiségű leptin kerül a szervezetbe,
az nem fogja kifejteni hatását. Ellenben a másik verzióban, amikor a leptin
szenved zavart, akkor ha összekötjük a keringését, a másik állatból megfelelő
mennyiségű leptin fog bejutni a keringésbe, és az egér le fog fogyni.
A kísérletekkel sikerült tisztázni azt, hogy melyik egérben van a receptor
és melyikben a hormon. Ha az OB egeret leptin kezelésnek vetették alá, akkor
már hat hét után visszatért a testsúlya a normálisra.
Ha a gyereknek a leptin génjében van egy mutációja, a kezelése előtt 42
kiló volt háromévesen, kezelése után hétévesen volt 32 kiló. Látszik, hogy
közben

a

kisfiú

testmagassága

megnőtt,

és

lefogyott

a

leptin

terápia

következtében.
A leptin mutációjában, ahogy a képen is látszik, extrém obezitás alakul ki.
Ez nagyon ritka betegség, az elhízások többsége nem emiatt alakul ki.
Kisgyerekkori extrém obezitás esetében azonban ilyen típusú eltéréseket is
vizsgálni kell.
Néhány tény a leptinről. A leptint tehát a zsírsejtek termelik. Placenta is
képes termelni. Nőkben magasabb a leptinszint. Magasabb leptinszint magasabb
zsírtömeget

jelent.

Leptin

receptorok

a

központi

idegrendszerben,

a

petefészekben, a májban és hematopoietikus őssejtekben vannak.
Leptin hiányban elhízás következik be. A leptin az anyatejjel átmegy az
anyából a csecsemőbe, és a születéskori leptinszint összefüggésben áll a
születéskori placentavérben lévő leptinszinttel, arányos a születési testsúllyal. Az
alacsony leptinszint tulajdonképpen előjele lehet az elhízásnak. És nagyon magas
leptinszint található még a choriocarcinomában, hydatidiformában is.
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14. Az elhízás terápiás megközelítései
Egy év alatt tehát tonnákban mérhető a bevitt tápanyag mennyisége.
Akármilyen kicsi az eltérés a szabályozó mechanizmusunkban, az fatális lehet.
Ha valaki egy év alatt tíz kilót hízik, az nagyon súlyos problémát jelenthet.
Természetesen az sem mindegy, hogy mit fogyasztunk. Az egészséges
táplálékpiramisnak a követése fontos. Tisztában lennünk azzal, hogy a normál
testsúly az 18,5 és 24,9 testtömeg-index között van.
18,5

alatt

beszélünk

soványságról,

25

fölött

beszélünk

elhízásról.

Figyelembe kell venni a derék körfogatot is, ami 102 cm férfiakban és 88 cm
nőkben. A nagyobb érték már növeli a betegségkockázatot.
Hogyan lehet egyszerű módszerrel megállapítani, hogy a bőr alatt van-e
zsír vagy pedig a hasüregben? Ha a hasüregben van jelen, ez az ún. sörhas, ami
egy kemény, feszes has, belülről feszített zsírtömeg. Ellenben, ha a bőr alatt van,
akkor ez általában puha hasként mutatkozik/jelenik meg, és ez általában nem
okoz akkora problémát. Természetesen pontos mérés CT-vel vagy MRI-vel
lehetséges.
Az elhízás központi kulcsmechanizmusa az étvágy szabályozása. Van
néhány fontos afferens szignál. Zsírszenzorok vannak már a nyelven. A
gastrointestidiális peptidek a jóllakottság szignált közvetítik. A leptin az egyik
legfontosabb felmenő szignál, és azt is tudnunk kell, hogy étkezések előtt
általában a vércukorszint csökken. A központi kontrolling egység a középső
hypothalamusban található. A szignálok monoaminák: histamine, serotonine,
dopamine, norepi.
Néhány peptid fokozza az étvágyat, mint a neuropeptid y, Agouti related
pept, ghrelin, orexin és opioid, illetve van néhány olyan anyag, ami csökkenti az
étvágyat, például az alfa-MSH, a kokain, az amfetamin, corticotropine.
A kimenő szignálok – a növekedési hormon, tesztoszteron, ösztrogén –
befolyásolják a zsíreloszlást. A glucocorticoidok befolyásolják a zsírsejtek
differenciációját. És ugyanúgy az inzulin is a zsírsejtdifferenciációt, lipogenezist,
lipolyzist befolyásolja.
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Hogyan lehet orvosilag befolyásolni az elhízást? Az alap metabolizmusunk,
az alap anyagcserénk hetven százalékát viszi el az energiafelhasználásunknak,
tizenöt százalékot a mozgás, és a termogenezis további tizenöt százalékért felel.
Ezekből aktivitásunk tizenöt százalékát tovább tudjuk fokozni szinte a végtelenig.
Megemelkedett testtömeg-index esetén a következő stratégiákat kell
figyelembe venni. Az is nyilvánvaló például, hogy egy negyvenes BMI-nél, ami
már extrém obezitásnak számít, szakorvosi vagy akár sebészeti beavatkozásra is
szükség van.
Hogyan tudjuk befolyásolni az elhízást? Az étkezés felelős az energia
bevitelért. Ezt gyakorlatilag sebészeti beavatkozással, gyógyszeres kezeléssel
vagy viselkedésterápiával tudjuk befolyásolni. Az energia felhasználást fizikai
aktivitással, annak fokozásával vagy viselkedésterápiával tudjuk befolyásolni, az
étkezés által a felhasznált energiát, a hőhatást és az alap metabolizmust esetleg
gyógyszeresen lehet fokozni.
A gyógyszeres terápiák története meglehetősen vegyes történet. Már
1893-ban

kísérleteztek

pajzsmirigykivonattal.

1920-ban

dinitrophenolt

alkalmaztak, ami sajnos szürkehályogot okozott és empátiákat, a harmincas
években bevezették az amfetamint, amit ma már tiltott listán tartanak, mert
kábítószer.
A hetvenes években jelent meg például a Rainbow pill, tehát a szivárványgyógyszer, ami dinitrophenol-kivonatot, vagyis pajzsmirigykivonatot, vízhajtót,
digitalist és amfetamin keveréket tartalmazta. Ez hirtelen szívhalált okozott.
Hetvenes években az aminorexet vezették be mint étvágycsökkentőt. De ez
pulmenális hipertenzióval járt. Ugyanakkor a hetvenes-nyolcvanas években
jelentek meg a nagyon alacsony kalóriatartalmú diéták, nagyon alacsony
fehérjemennyiséggel. Ez szintén halálhoz vezetett. A phentermine-kezelés
billentyűzavarokhoz

vezetett.

A

phenyl-propranolamine

viszont

a

kezelés

elhagyásakor agyvérzést okozott a nőkben. A gyógyszeres terápiák története
nem egy sikertörténet.
A ma forgalomban lévő gyógyszerek hisztamin-receptorban hatnak:
Cannabinoid receptorokon, illetve különféle egyéb neuropeptid receptorokon.
Vagy perifériásan gastrointestinal lipázt vagy acetyl co-enzim A carboxylase-t
befolyásolják.
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Néhány gyógyszerről szintén fontos megemlékeznünk, amelyek az elhízást
mellékhatásként produkálják. A nagyobb problémát az antidepresszánsok és
neuroleptikumok

okozzák.

Ezek

általában

elhízáshoz

vezetnek.

Ugyanide

tartoznak különféle epilepszia gyógyszerek, antidiabetikumok, bétablokkolók és
szteroid

hormonok.

Ezek

mind-mind

elhízáshoz

vezetnek

különböző

mechanizmusokon keresztül.
Az sem mindegy, hogy hogyan helyezkedik el a zsírtömeg a szervezetben,
hiszen a legkárosabb zsírdepó a hasüregben lévő zsír (a csepleszen lévő zsír).
Ha ennek a mennyisége megnövekszik, akkor egyértelműen nő a betegség
kockázata. Ezt azért is fontos figyelembe vennünk, mert vannak bizonyos
gyógyszerek, például a PPARg aktivátorok, amelyek ugyan növelik a testsúlyt, de
nem növelik a hasüregi zsírnak a mennyiségét, tehát csak szimultán, a bőrnek
zsírszövetmennyiségét
betegségkockázatot
tekintetben,

mint

fokozzák,

igazából
az

nem

oedema

amiből
növelik

az
ebben

képződés

és

következik,
a

hogy

tekintetben.

szívizom

a
Más

elégtelenség

kialkulása lehet, hogy növelik.
A műtéti kezelések extrém obezitásban sajnos megkerülhetetlenek. Az
első ilyen műtétet 1954-ben végezték, jejuno-ileal bypass-ként.
A kilencvenes évekre a laparoszkópos gyomorszűkítésig és ezzel gyakorlatilag
át is tekintettük, milyen kezelések érhetőek el. Jelenleg silbutramine érhető el,
ami Ser+Norep gátló. Orlistát, ami egy lipázgátló, és ephedrine plusz koffein,
ami a hőhatást fokozza.
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15. A lipid metabolizmus kapcsoltsága
A PPARgamma az anyagcserére több szövetben hat. Ez a transzkripciós faktor
az RXR magreceptorral heterodimert alkotva direkt módon befolyásolja a
génexpressziót. A három fő szövet ahol anyagcsere hatásait kifejti a máj, a zsír
szövet és az izomszövet. Egyéb szövetekben nagyrészt az immunsejtek
aktivitását modulálja. A szintetikus PPARgamma ligandokat kettes típusú
diabéteszben adva javítják a perifériás szövetekben az inzulin rezisztenciát és
fokozza az adipociták differenciációját. A CD36 transzporteren keresztül a lipidek
felvétel is megnő és a legismertebb célgénjén az ap2 (más nevén FABP4)
transzporter génen keresztül fokozódik a triglicerid szintézis. Ennek eredménye a
szubkután zsírsejtek számának növekedése és ezáltal elhízást fokozzák. A
PPARgamma fő anyagcsere hatása a hepatocitákban a béta oxidáció fokozódása
mitokondriumokban és peroxiszómákban.

Fig 15.1 A PPARgamma az anyagcserére több szövetben hat.

Ennek az a jelentősége, hogy egy ilyen jól beállt sejtmodellben több tíz,
több száz vagy akár százezer vegyületet tudunk tesztelni, ami eldöntheti, hogy a
zsírszövet differenciációt ezek a vegyületek befolyásolják-e. Ezáltal pedig egy
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vegyülettel meg tudunk állapítani, például egy gyógyszerről, hogy lesz-e
olyan (mellék)hatása, ami az elhízást fokozza.

Fig 15.2 A zsirsejt differenciáció molekuáris alapjai

A PPAR gammát egy olyan transzkripciós faktor, amelyet jól jellemeztek
már, és ismert hogyan játszik szerepet a zsírszövet differenciációjában. Jól beállt
sejtes modellek állnak rendelkezésre, pl a 3T3L1 egér fibroblaszt vagy az
embrionális őssejtek. A fibroblasztból adipoblaszt, preadipocita majd éretlen
adipocita és végül zsírcseppeket tartalmazó adipocita képződik. Ennek az a
jelentősége, hogy egy ilyen jól beállt sejtmodellben több tíz, több száz vagy akár
százezer

vegyületet

tudunk

tesztelni,

ami

eldöntheti,

hogy

a

zsírszövet

differenciációt ezek a vegyületek befolyásolják-e. Ezáltal pedig egy vegyületről
sejtes kísérletekben meg tudunk állapítani, hogy lesz-e olyan mellékhatásuk ha
gyógyszerként használjuk, ami az elhízást fokozza.
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15.3. PPARg és Lipid felvétel

A koleszterin a keringésben különböző lipoprotein komplexek formájában
szállítódik. Ezek közül az LDL az amelyik képes a keringést elhagyni és a
szövetekben felel a koleszterin eláátásért az LDL receptorokon keresztül.
Amennyiben a lipidek között nagy mennyiségben vannak oxidált lipidek (sűlt
oljok fogyasztása vagy a dohány füst általi lipidperoxidáció miatt) úgy az LDL
oxidált LDL-ként fog keringeni. Az oxidált LDL-t nem csak az LDL receptorok
hanem különböző scavenger receptorok és a CD 36 nevő fehérjék is fölveszik. Az
oxidált LDL-nek szintje a keringésben ha megemelkedik, úgy az érfalakban levő
makrofágok fölveszik és az oxidált LDLben levő PPARgamma ligandok tovább
fokozzák a PPARgammán keresztül a CD36 expresszióját. Ezáltal egy öngerjesztő
kör indul be és tovébb fokozódik az oxidált LDL fölvétele. Az eredmény a habos
sejt amely koleszterinnel töltött makrofágokból alakul ki, elpusztul és lokális
gyulladás beindításával további makrofágokat vonz a területre. Az eredmény az
atheroszklerotikus plakk kialakulása.
A genomban létezik egy alternatív útvonal is amely a felgyülemlett
koleszterin leadását szabályozza. A PPARgamma agonisták az LXR magreceptor
expresszióját fokozzák. Amennyiben az LXR koleszterinből képződőtt ligandjai is
jelen vannak, az LXR bekapcsolja az ABCA1 transzport fehérje expresszióját mely
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ATP függően kipumpálja asejtből a koleszterolt a HDL-be, és ezáltal a sejt képes
megszabadulni a felgyülemlett koleszterintől.

Fig15.4. Koleszterin szállítás

A koleszterin nem vízoldékony molekula ezért a keringésben lipoprotein
komplexekben szállítódik. A lipoprotein komplexek között vannak nagyméretüek
amelyek kifejezetten az érfalak között szállítják a lipideket mint a kilomikronok
és a VLDL illetve vannak kisebb molekulák mint az LDL és a HDL amelyek
képesek kilépni az érpályából és közvetlenül a perifériás szövetekben levő
sejteknek adják át a koleszterint. A kilomikronok hatalmas triglicerid cseppként
jelennek meg amelyek a bélhámsejtekről lefűződve a nyirokkeringésbe kerülnek.
A nyirokkeringésben csökken a méretük és a vérbe jutva elérkeznek a májhoz
ahol a hepatociták fölveszik a kilomikron maradékot és átcsomagolják a lipideket
VLDL komplexekké. A VLDL a keringésben átlalkul IDL-é és LDL-é majd így kijut
a sejtekhez, illetve a máj visszaveszi a keringésből. A HDL nagyrészt a májban,
kisebbrészt a bélhámsejtekben jön létre és a retrogád (perifériától a májfelé
tartó) koleszterin transzport fő szállítója. Ezenkívül szerepe van még az endokrin
szervek koleszterinnel való ellátásában és a különböző lipoprotein komplexek
Azonosítószám:
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közötti lipoproteinek mozgatásában. Az epesavak a májból az epén keresztül
jutnak a bélrendszerbe ahol a lipidek emulzióvá alakításában vesznek részt és
ezáltal elősegítik a lipidek felszívódását.

Fig 15.4. A koleszterin felvétele a sejtekbe

A kolesztrint a sejtek LDL formájában veszik fel. A legtöbb LDL receptor a
hepatocitákon van és az LDL receptor expresszióját a sejten belüli koleszterin
szint csökkenés az SREBP1 fehérjén keresztül fokozza. Az LDL-t a sejt felszínén
levő LDL receptorok kötik meg. Az LDL receptoron levő mutációk heterozigóta
formában emelkedett keringő koleszterin szintet okoznak, míg homozigóta
formában extrém magas koleszterin szintet eredményeznek amelyek már
gyerekkorban

súlyos

atheroszklerózist

okoznak

mely

akár

szívinfarktus

formájában is megnyilatkozhat. Ebben az esetben az egyetlen esély a túlélésre a
májátültetés amikor genetikailg ép májat és ezáltal ép LDL receptorokat viszünk
be a beteg szervezetébe.
Az LDL fölvétel után a lizoszómákba kerül ahol hidrolizálódik és a fehérjék
lebomlanak a koleszterol pedig a sejt endogén membrán rendszerébe kerül. Az
LDL receptorok recirkulálnak. Az LDL receptorok 10-20 percenként recirkulálnak
és féléletidejük 10-30 óra, azaz életük során több száz molekulát szállítanak a
sejtbe.
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Fig 15.5. Őssejtek differenciációja

Embrionális

őssejtek

valamennyi

differenciációs

útvonalat

képesek

végigjárni. Ezáltal szerepet játszhatnak a regeneratív medicínában de legalább
olyan jelentős az, hogy általuk részleteiben vizsgálhatóvá válnak az egyes
differenciációs útvonalak. Ezek az ismeretek felhasználhatóak az indukált
pluripotens őssejtek (iPS) differenciációjára is. Az indukált pluripotens őssejtek
az embrionális őssejtekhez képest két további előnnyel is rendelkeznek. Egyrészt
immunológiailag azonosak a forrás szervezettel amelynek egy szomatikus
sejtjéből előállították: ezáltal a regeneratív medicínában használatuk lényegesen
jobb esélyekkel indúl. Másrészt mivel genetikailag azonosak a forrás szervezettel
ezért örökletes betegségekben szenvedő egyedek szomatikus sejtjeit használva
olyan sejtmodelleket tudunk létrehozni amelyeken ezen örökletes betegségek
részletei tanulmányozhatóak. Az ábra az embrionális őssejtek mezenchimális
őssejtekké alakulását mutatja be a Wnt, BMP és FGF szignálok hatására. A
mezenchymális őssejtek mioblaszt, adipoblaszt és oszteoblasztok kialakulásához
vezetnek melyekből már szövetspecifikus transzkripciós faktorokon keresztű mint
a MyoD+Myogenin, PPARg+CEBPa, vagy RunX2+Osx létrehozzák az érett
myocitát, adipocitát vagy oszteocitákat.
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