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A 4. fejezet célja, hogy megismerjünk olyan módszereket, amelyekkel genetikai anyagokat tudunk bejuttatni 

a páciensek betegségének kezelése szempontjából megfelelő célsejtekbe azért, hogy aktiválódva 

kifejthessék a kívánt hatásukat.  

A 4. fejezet témakörei 

 

4.1.  Génterápia 

 A sikeres gén terápiás eljárás főbb feltételei 

 In vivo génterápia 

 Ex vivo génterápia 

4.2. Gén transzfer módjai, vektorok a génterápiához 

 Liposzómák, csupasz DNS 

 Retrovirális vektorok  

 Adenovírus vektorok  

 Adeno-asszociált virus (AAV)   

4.3. Általános génterápiás stratégiák  

 Specifikus sejtek célzott elölése 

 A génexpresszió célzott gátlása 

 Célzott mutációs korrekció. 

4.4. Humán génterápia 

 Súlyos immunhiányos betegség (SCID) 

 LDL receptor genetikai defektusa  

 Cisztikus fibrosis (CF)  
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4.1. Génterápia 

Genetikai vagy szerzett betegségek kezelése, vagy gyógyítása 

a hibás génnek a megfelelő funkciójú génnel való  kiegészítésével, 

kicserélésével, vagy egy normális funkció támogatásával. 

 

 

• Szomatikus: A gént specifikus szomatikus sejtekbe juttatják be;  

       nem örökletes változások 

 

• Ivar sejt: A gént megtermékenyített, vagy embrionikus sejtekbe  

      juttatják be; örökletes változtatást eredményez (etikai, jogi és vallási  

      kérdések az emberi használatban) 
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A sikeres gén terápiás eljárás főbb feltételei 

Megfelelően megtervezett és körültekintően előállított gén 

A gén bejuttatása a megfelelő sejtekbe 

A gén biztonságos integrálásása a szomszédos gének 

megzavarása nélkül 

A gén kontrolljának biztosítása, hogy csak akkor állítsa elő 

a fehérjét, amikor szükséges 
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Szomatikus  génterápiás célpontok 

Rák sejtek: klinikai kísérletek nagy részében ezek a fő célpontok 

Izom: hozzáférhető, jó vérellátással rendelkezik és nagy tömegben van 

          jelen 

Endotélium: közvetlenül a véráramba juttathatja a szekretált fehérjéket 

Bőr: bőrátültetéssel is lehet terápiás fehérjéket szekretálni 

Máj: sok funkcióval és kiváló regenerációs képességgel rendelkezik 

Tüdő: aeroszolokkal könnyen elérhető 

Ideg szövetek: sok betegség és sérülés befolyásolhatja az idegrendszert, 

                         a neuronok megváltoztatása nem könnyű 
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In vivo génterápia 

Rekombináns  

vírus 

Plazmid DNS 

DNS liposzómában 
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Ex vivo génterápia 

Terápiás 

gén 

Terápiás gént egy 

speciálisan 

tervezett vírusba helyezik 

A betegből kivett  

célsejteket szaporítják 

A tenyésztett sejteket 

összekeverik a vírussal A sejteket visszajuttatják a betegbe,  

hogy visszaállítsák a genetikailag hiányzó funkciót 
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Az ideális génterápiás vektor tulajdonságai 

Biztonságos (nincsenek mellékhatások) 

Immunológiailag inert 

Specifikus sejtekbe, szövetekbe lehet bejuttatni 

Bármilyen fajta és méretű génre alkalmazható 

Nagy mennyiségben könnyen előállítható 

Költség hatékony  

 

        Ideális vektor (még) nem létezik! 
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4.2. Gén transzfer módjai 

Nem virális gén transzfer 

Liposzóma 

Csupasz DNS 

Virális gén transzfer 

Retrovírusok 

Adenovírusok 

Más vírusok (Herpes simplex stb.) 
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Előnyök: nem patogén, nincs immunválasz és gén méret probléma 

Hátrányok: a transzfekció hatékonysága és a stabil integráció aránya alacsony 

Liposzómák 

hidrofil fej 

hidrofób farok 

foszfolipid foszfolipid  

kettősréteg 

Liposzóma 

+ H2O 
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Csupasz DNS 

Előnyök: egyszerű 

Hátrányok: igen alacsony transzfekció 

Plazmidok, PCR termékek 
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Előnyök: mint a liposzóma-mediált transzfernél, DNS vakcináláshoz  

használható 

Hátrányok: csak bőr sejtekhez használható, kicsi a stabil integráció  

aránya, minőség biztosítási nehézségek 

Gén bombázás 

(bioballisztikus rendszer) 
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Virális vektorokkal szembeni főbb követelmények 

Replikációra képtelen vírust igényel (a kontrolálatlan in-vivo 

elterjedés megelőzése érdekében) 

 

A vírusnak nem lehetnek nem kívánatos tulajdonságai 

 

A virális genomnak alkalmasnak kell lennie a terápiás gén 

befogadására 
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Retrovírusok 

felszíni glikoprotein 

transzmembrán protein 

integráz 

reverz transzkriptáz 

proteáz 

mátrix 

kapszid 

nukleokapszid 
RNS 

genom 

Env 

Pol 

Gag 
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- (A)n 

- (A)n 

- (A)n 
RT 

IN 

PR 

(1) 
(3) 

(4) 

(5) (6) 

(7) (8) 

(9) 

(10) 
korai fázis kései fázis 

(2) 

  1. Kapcsolódás 

  2. Belépés és kicsomagolódás 

  3. Reverz transzkripció 

  4. PIC transzportja a magba  

  5. Integráció 

    

Retrovírusok életciklusa 

6.  Transzkripció  

7.  Transzláció 

8.Összerendeződés  

9.   Kijutás 

10. Érés 
Génterápiás szempontból  

fontos állapot  
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LTR LTR gag    pol     env 

reverz transzkripció 

integráció 

integrált provírus 

      transzkripció 

fertőzés 

fertőzött sejt 

fertőzőképes  szaporodó  

retrovírus 

vírus  

összerendeződés 

ψ 

transzláció 

Moloney murine leukemia virus alapú vektor I. 

pol gag 
ψ 

LTR LTR env 3’ 5’ 

ψ 
LTR LTR TERÁPIÁS GÉN 

retrovírális genom 
A 

B 

C 
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transzfekció 

csomagoló 

sejtvonal 

retrovirális vektor 

fertőzőképes, de nem 

szaporodó 

ψ 
LTR LTR TERÁPIÁS GÉN 

ψ 
LTR LTR TERÁPIÁS GÉN 

provirális  

terápiás 

plazmid 

gag   pol 

env 

ψ
LTR LTRTERÁPIÁS GÉN

ψ
LTR LTRTERÁPIÁS GÉN

ψ
LTR LTRTERÁPIÁS GÉN

gag/pol 

fehérjé

k 

vírus burokba 

 épülő 

fehérjék  

Moloney murine leukémia virus alapú vektor II. 
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MoMLV-alapú retrovirális vector  

 

 

(A) A retrovírális genom tartalmaz gag (szerkezeti fehérjék), pol, (reverz polimeráz),  

és env ( vírus burok fehérjék) géneket. Ψ csomagoló szignál, LTR: long terminal repeat. 

 

(B) A gag, pol és az env a terápiás génnel van helyettesítve a vektorban. 

 

 

(C)  A csomagolósejtbe külön génként transzfektált a gag, pol és env gének. Ha a 

csomagoló sejtekbe a vírus konstrukciót és a transzgént együtt transzfektálják,  

akkor a vektor genom fehérje temékei a gag/pol rekombinációjával fertőző képes  

vírust jön létre, amelyik nem tud replikálódni. 
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Retrovirális génterápia  

Beteg sejtek 

RNS 

Egészséges gén 

Egészséges sejtek 
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Előnyök:  

• stabil és hosszan tartó gén expressziót biztosít 

• hatékony gén transzfer osztódó sejteknél (pl. tumor sejtek) 

• könnyen előállíthatók  

 

Hátrányok: 

• maximum gén méret 7-8kb 

• nehezen tisztítható, ezért csak ex-vivo használható 

• differenciált és nem osztódó sejteknél nem alkalmazható (*) 

• komplement kaszkád inaktiválhatja 

• random integráció onkogén aktivációhoz vezethet 

Retrovirális génterápiás vektorok  

tulajdonságai 
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ψ 
CMV/LTR LTR 3’ 5’ RRE cPPT CMV TERÁPIÁS GÉN WPRE 

pol 

gag 

ψ 
LTR LTR 

vif 

vpr 

env 

tat 

nef 

rev 

3’ 5’ 

pol 

gag 
CMV RRE polyA 

RSV rev polyA 

RSV VSV-G polyA 

csomagoló sejtvonal 

lentivírus vektor 

lentivírus csomagoló rendszer 

Lentivírus vektor 

A 

B 

C 

vad típusú HIV 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Lentivirus vektor. (A) a HIV provírus  szerkezete.  

A HIV genom nem csak gag, pol és env géneket kódolnak, de tartalmaznak még 

tat, rev, nef, vpu és vpr géneket fehérjeszintézisre. A rev és a  tat kivételével egyik 

gén sem kell a  vírus in vitro szaporodásához.  

 

(B) Legújabb SIN vírus tartalmaz  (cPPT) central polypurine tract-t (központi 

terminációs szekvencia), ami a vektor sejtmagbeli transzlokálódását  segíti elő. A 

WPRE szekvencia megemeli a transzgén expresszióját. Az LTR, RRE (a vírális 

RNS nukleáris transzportjához kell), WPRE (a vírus becsomagolásához 

szükséges, megemeli a titert) kivételével majdnem minden gén el van távolítva.  

 

(C) A csomagoló sejtekben kotranszfekcióval bevitt gag, pol, tat (transzaktiválja a 

HIV-LTR promotert), rev (fokozza a genomikus RNS transzportját a sejtmagból 

RRE-hez kötődve), és a  VSV-G (burok fehérje) külön génekről expresszálódnak. 
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Adenovírusok 
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Adenovírus vektorok fejlődése 

VA 

IVa2 

L1 L2 L3 L4 

E3 

L5 

E4 
ITR 

E2 

E1A,B 
ITR 

ψ 

Ad5 genom 

VA 

IVa2 

L1 L2 L3 L4 L5 

E4 
ITR 

E2 
T. gén ITR 

ψ 

Első generációs vektor, E1/E3 eltávolítva 

VA 

IVa2 

L1 L2 L3 L4 

E4 
ITR 

E2 
T. gén ITR 

ψ 

Második generációs vektor, E1/E3/L5 eltávolítva 

CMV 

E

4 ITR 

Harmadik generációs vektor, legtöbb gén eltávolítva,  

helper-dependens 

T. gén ITR 
ψ 

CMV 
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Adenovírus vektorok.  
 

(A) A vektor genomot fordított terminális repeat  (ITR) szegélyez. Ψ 

csomagolószignál. A vírus gének a négyzetekben láthatók.  

 

(B) Az első generációs adenovírus vektorokban az E1 és E3 el volt távolítva. Az E1A 

döntő szerepet játszik a vírus replikációjában mint a további vírális transzkipciós 

egységek transzkripciójának iniciátora. Ugyanakkor az E1A nem kell a vírus 293 T 

sejtekben történő replikációjához, ami ideálissá teszi a sejteket a vírustermeléshez. 

Habár a E3 gén fontos szerepet játszik az immunválasz  elnyomásában, a gén 

terméke nem fontos a vírus reprodukciójához. A terápiás gént egyidejűleg 

transzfektálják a csomagoló sejtekbe a „shuttle vektor” segítségével, ami ezt 

követően be inzertálódik az E1 helyére az adenoivírus vektorba. 

 

(C) Az immunrekciók elkerülése érdekébe a második generációs helper-dependens 

adenovirális vektorban a vírus néhány része el lett távolítva (loxP felismerő hely 

fogja közre, háromszög). A terápiás gén CMVpromoterrel „hajtott”.  

 

(D) A vírális fehérjék okozta immunreakciók elkerülése érdekében mini vagy helper-

dependens adenovírust hoztak létre, ahol a legtöbb adenovírus gént eltávolították. 
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DNS genom 

terápiás  

fehérje 

terápiás gén 

Adenovírus génterápia 
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Előnyök:  

• nincs onkogén aktivációs kockázat (nincs DNS integráció) 

• nagyobb géneket is hordozhat (30 kb) 

• hatékony gén transzfer osztódó és nem osztodó sejteknél 

• magas génexpresszió szint érhető el velük 

• könnyen előállíthatók  

 

Hátrányok: 

• rövid ideig tart a gén expresszió 

• gyulladásos folyamatokat és immunválaszt indukál 

• nehéz specifikus sejtekre alkalmazni 

 

Adenovírus alapú génterápiás  

vektorok tulajdonságai 
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Adeno-asszociált vírusok 

ITR 

Adeno-asszociált vírus genom 

cap ITR rep ITR 

Rekombináns vektor genom 

Terápiás gén ITR 

vektor genomok 

Rep/Cap 

vírus vektor 

Csomagoló sejt 

csomagoló és  

replikációs fehérjék 

Adeno-asszociált  

vírusok 

A B 

C 
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Adeno-asszociált vírus (AAV)  

 

(A)  Az AAV genom olyan szekvenciákat tartalmaz, amelyek 

szükségesek a transzdukcióhoz, ilyen a fordított terminális repeat  

(ITR), rep és a cap szekvencia. 

 

(B) A vektor genonban a rep és a cap helyettesítve lett a terápiás 

génnel. Ha terápiás gén nagyobb mint 4.5 kb, akkor két 

„concatemer” vektor fogja tartalmazni a gént.  

 

(C) A REP és CAP fehérjéket a csomagolósejtek expresszálják, 

ezek az egyszálú DNS fehérje burokba történő csomagoláshoz 

szükségesek. A becsomagolatlan AAV vírus a sejtmagban gyűlnek 

össze. A csomagoló- sejtek expresszálják a replikációhoz 

szükséges további adenovírus segítőfehérjéket. Az AAV a 

csomagolósejtekből az adenovírus lítikus aktivitásával szabadul ki. 
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Előnyök:  

• nem humán patogének 

• osztódó és nem osztódó sejteket is hatékonyan fertőzhetők 

• specifikusan integrálódik a genomba (19-es kromoszóma) 

• könnyen manipulálható kis genom 

• nagy koncentrációban előállítható vírus (109-1010/ml) 

 

Hátrányok: 

• maximum gén méret ~ 4.5kb 

 

Adeno-asszociált vírus 

vektorok tulajdonságai 
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4.3 Génterápiás stratégiák I. 

Gén nagyobbítás 

beteg sejtek 

X gén 

normál fenotípus 

beteg sejtek 

toxin gén 

beteg sejtek 

prodrug gén 

gyógyszer 

toxintól elpusztult sejtek 

gyógyszertől 

elpusztult 

sejtek 

Közvetlen sejt ölés 
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Génterápiás stratégiák II. 

Közvetett sejt ölés immunsejtek stimulálásával 

beteg sejtek 

idegen  

antigén gén 

beteg sejtek 

citokin 

gén 

immun system cells 

immunsejtek által 

 elpusztított sejtek 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Génterápiás stratégiák III. 

Génexpresszió célzott gátlása 

beteg sejtek mutáns, 

vagy káros génnel 

antiszensz gén 

antiszensz 

TFO, ODN 

vagy 

m 

m 

AAAA 

N             C káros gén  

expressziójának  

gátlása 

Gén mutáció javítása 

beteg sejtek 

mutáns x génnel 

 x gén 

m 

m 

X      X 

javított gén 

normál fenotípus 
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Génterápiás célpontok 

daganatos 

betegségek 

kardiovaszkuláris 

 betegségek 

 

egy gént érintő 

 betegségek 

fertőző  

betegségek 

egyéb 

4.4. Humán génterápia 
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Vírus vektorokkal elérhető szervek 

Adenovírusok 
(tumorok, hematopoetikus őssejtek) 

Retrovírusok 
(tumorok, őssejtek,  

hematopoetikus őssejtek) 

Herpesz szimplex vírus 
(idegrendszer,  

hematopoietikus őssejtek,  

izom, őssejtek) 

AAV 
(máj, izom, retina) 

Alfavírusok 
(tumorok) 

Lentivírusok 
(idegrendszer, máj, izom) 

Hematopoetikus 

őssejtek 

őssejtek 
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 Súlyos immunhiányos betegség (SCID): 

 Adenozin dezamináz (ADA) hiánya 

dATP szint megnő, ami a T és B-

sejtek kialakulását gátolva 

súlyos immunhiányos állapotot 

eredményez 

„buborék fiú” betegség 

deoxi-adenozin deoxi-ATP 

ADA hiány 

deoxi-inozin 

hipoxantin 

xantin 

húgysav 

TÜNETEK 

STOP 
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Lehetséges ADA-SCID terápiák 

Steril sátor egy életen át (David Vetter)  

Rendszeres PEG-ADA injekciók 

Szarvasmarhából izolált enzimet polietilén-glikollal konjugálnak 

Csontvelő átültetés 

Az immunhiány miatt nem áll fent a kilökődés veszélye 

A transplantált T-sejtek megtámadhatják a befogadó szervezetét 

A donor sejt fertőzött lehet (David Vetter) 

T-sejt génterápia 

Retrovírus vektorokkal,  6-12 hónapos ismétlésekkel  

Őssejt génterápia 

A beteg véréből származó őssejteket transzformálják normál ADA 

génnel, majd ezt juttatják vissza, hogy a részben elpusztított 

csontvelőt újra felépítse 
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egészséges  

T-limfociták 

izolálása 
limfociták tenyésztése 

DNS izolálása  

vírusból és restrikciós 

 hasítása 

DNS izolálás  

egészséges sejtekből 

ADA gén kihasítása 

 és izolálása 

DNS fragmensek összeligálása 

Súlyos immunhiányos betegség 

génterápiája I. 
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Súlyos immunhiányos betegség 

génterápiája II. 

T-limfocita 

izolálás betegből 

vírus  

vektor előállítása 

T-limfociták 

 fertőzése  

a vírus  

vektorral 

limfociták tenyésztése 

és ellenőrzése (ADA) 

módosított  

T-limfociták 

beadása a betegbe 
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Ornitin transzkarbamoiláz (OTC) hiány  

Táplálék eredetű  

aminosavak 

máj 
ammónia 

mennyiség nő 

tünetek 

szellemi  

visszamaradottság 
ATP 

karbamoil-foszfát 

citrullin 

arginino- 

szukcinát 

arginin 

orniti

n 

urea 

Urea ciklus 

ornitin transz- 

karbamoiláz 

• Az ureaciklus leggyakoribb  

előforduló enzimhiánya 

• X kromoszóma kötött betegség 

• alacsony fehérje tartalmú diéta és 

 ammónia megkötésére alkalmas 

gyógyszerek csökkenthetik a tüneteket 

STOP 
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Jesse Gelsinger  (1999) 

 
• örökletes ornitin transzkarbamoiláz hiányban szenvedett, ami  

diétával és általános kezelési móddal egyensúlyban tartható volt 

• önként vett részt egy génterápiás kísérletben, melyben  

adenovírus alapú normál OTC gént tartalmazó vektort  

juttattak be a szervezetébe in vivo 

• génterápia után pár órával kómába esett, majd 3 nappal később meghalt  

• a vizsgálatok megállapították, hogy a vére több vírust tartalmazott, 

 mint vörösvértestet, az így kiváltott erős immunválasz okozta halálát 

 

French X-SCID kísérlet (2000-2002) 

 
• 11 „buborék gyerekből” egy nem válaszolt a kezelésre, nyolc meggyógyult  

és kettőnél leukémia fejlődött ki. A kísérleteket átmenetileg felfüggesztették 

Kedvezőtlen fordulatok  

a génterápiában 
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Génterápiát hátráltató tényezők 

• rövid ideig tartó hatás 

- több ismétlődő kezelést igényel 

• immunválasz 

 - ismétlődő kezeléseknél gondot okoz 

• problémák a virális vektorokkal 

 - visszanyerhetik a virulenciájukat 

 - toxicitást, immunválaszt és gyulladásos reakciókat válthat ki,  

   gén szabályozást és aktivációt befolyásolhat 

• több gént érintő betegségek 

 - jelenleg kihívást jelent génterápiás kezelésük (magas vérnyomás, 

    Alzheimer,) 
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• genetikai eredetű betegség 

- főleg az LDL receptor gén mutációi miatt alakul ki 

  - homozigóta előfordulás 1: 500 

  - heterozigóta előfordulás 1: 1 000 000 

• magas vér koleszterin és LDL szint 

- homozigótáknál 6-7X magasabb 

- heterozigótáknál 2.5X magasabb a normál értéktől 

• kardiovaszkuláris betegségek (infarktus/agyvérzés) korai 

megjelenése 

- homozigótáknál  5-10 éves korban 

- heterozigótáknál 35-40 éves korban 

 

Familiáris hiperkoleszterémia 
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Lipidek transzportja plazma lipoproteinekkel 

kilomikronok 

ApoE 

C-II 

B-48 

szabad zsírsavak 

zsírszövet, izom 

lipoprotein 

lipáz 

maradékok 

bél 

exogén útvonal 

étkezési zsírok epesavak és  

koleszterol 

maradék 

 receptor 

ApoE 

B-48 

máj 
étkezési  

koleszterol 

endogén 

koleszterol 

kapillárisok 

VLDL 

szabad zsírsavak 

lipoprotein 

lipáz 

zsírszövet, izom 

kapillárisok 

ApoE 

C-II 

B-100 

IDL 

LDL 

receptorok 

HDL 

ApoA-I 

A-II 
ApoE 

B100 

Plazma LCAT 

(lecitin-koleszterol 

acil transzferáz) 

endogén útvonal 
LDL 

ApoB-100 

extrahepatikus  

szövetek 

LDL 

receptorok 
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Mevalonát útvonal szabályozása 

 acetil CoA + acetoacetil CoA  

HMG CoA 

mevalonát 

koleszterol 

izopentil adenin (tRNS) 

dolikol 

haem A 

ubikinon 

farnezilációk 

szteroid hormonok 

D vitamin 

epesavak 

lipoproteinek 

LDL  

receptor 

- 

- 

- 

- 

reduktáz 

szintáz 
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A koleszterol kérdés alaptételei 

• a legtöbb sejt folyamatosan szintetizálja a koleszterint 

 

• táplálkozás során naponta nagy mennyiségű koleszterol 

  jut a szervezetbe 

 

• A koleszterin nem bomlik le, hanem az epével ürül 

 

• a koleszterin szintézis lépéseinek gátlásával más fontos  

anyagok képződése is gátolódik, ami súlyos mellékhatásokhoz 

vezethet 
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LDL receptor genetikai defektusának szintjei 

golgi
ER

klatrinos

üreg
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4

21

1. :  nincs szintézis

2. : nem kerül a membránba

3.: gyenge LDL kötés

4.: nincs recirkuláció
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plakk képződés
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Összefüggés a vér LDL koleszterol szintje  

és a máj LDL receptorok száma között 
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Plazma koleszterolszint  

csökkentésének hagyományos módjai 

• HDL szintjének magasan tartása 

• étkezési szokások megváltoztatása 

• epesavak enterohepatikus cirkulációjának gátlása 

• HMG-CoA reduktáz gátlás statinokkal 

nincs gyógyszer epesav depléció 
epesav depléció 

+ 

reduktáz inhibitor 

bél 

máj 

plazma 

epesav 

koleszterol 

HMG 

CoA 

LDL 

epesav 

koleszterol 

HMG 

CoA 

LDL LDL 

epesav 

koleszterol 

HMG 

CoA 

LDL LDL LDL 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

• bal lebeny eltávolítása 

 

• sejtek szétválasztása kollagenázzal 

 

• LDL receptor gén transzdukciója vírussal a máj sejtekbe 

 

• a sejtek visszajuttatása májkapu gyűjtőérbe 

 

• a sejtek letapadnak a máj kapilláris ereiben és expresszálják 

  az  LDL receptort 
 

Génterápiás protokoll a  

hiperkoleszterémia kezelésére ex-vivo 
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Cisztikus fibrózis 

• autoszómális recesszíven öröklődő betegség 

- előfordulás 1: 3000 (kaukázusi rassz) 

• CFTR gén mutációja okozza 

 - a mirigyek megfelelő viszkozitású nyák képzéséért 

felelős 

 cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia reguláló  

 fehérje (CFTR) hiányát eredményezi, ami besűrűsödött 

 nyákot eredményez (fertőzés veszély) 

 

• Tünetek:  
• emésztési, felszívódási  problémák (hasnyálmirigy)  

• lassabb testmagasság és testsúly gyarapodás 

• krónikus tüdőgyulladás (légzőrendszer)  

• férfiak 95%-a steril (mellékhere) 

• zsíroldékony vitaminok  (ADEK) hiány betegségei 
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• magas energiatartalmú diéta NaCl és vitamin(ADEK) 

  kiegészítéssel 

• hasnyálmirigy enzimek külső pótlása 

• nyákoldó készítmények a váladék oldására, mobilizálására 

• antibiotikumos kezelés a fertőzések kezelésére 

• tüdő transzplantáció a sérült szerv helyettesítésére 

• génterápia 

- normál CFTR gén bejuttatása  

- liposzómás és adenovírus vektor aeroszol formában (nem elég hatékony) 

- 5 - 10 %-os infekció volna szükséges a funkció visszaállításához 

- teljes hosszúságú CFTR szintézis elősegítése Gentamicinnel  

  (bíztató eredmények a kísérleti fázisban) 

Cisztikus fibrózis kezelése 
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Etikai kérdések a génterápiáról 

Lehetséges a „jó” és a „rossz” gén terápia 

megkülönböztetése?  

Ki dönti el, hogy mi a normális jellegzetesség és mi nem? 

Csak a gazdagok számára elérhető? 

A génterápia elterjedt használata vajon kevésbé elfogadóvá 

teszi majd az embereket a mássággal szemben?  

Vajon megengedhető, hogy az emberek alapvető 

tulajdonságaikat megváltoztassák a gén terápiával 

(magasság, intelligencia stb.) ?  

 


