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1. fejezet - 1. A biológiai információ 

1. 

A molekuláris diagnosztika az emberi örökítőanyagban bekövetkezett mennyiségi és/vagy minőségi 

változásokat mutatja ki. Tágabb értelemben mindazon molekuláris biológiai technikákat magában foglalja, 

melyek a veleszületett betegségek hátterét analizálja, így ebbe a csoportba sorolhatók a genetikai, genomikai 

technológiákon túl a proteomika széles módszertana is. E tananyag azonban a molekuláris diagnosztika azon 

értelmezését fejti ki, mely a genetikai kérdések tisztán nukleinsav-alapú megközelítését tartalmazza. 

A két fő elemből (mitokondriális és nukleáris) álló emberi genom ma már nagyjából ismert. A mitokondriális 

genom egy cirkuláris DNS molekulából áll, 16,6 kilobázis (kb) hosszú. Molekuláris patogenetikai szempontból 

fontos megemlíteni, hogy a mitokondriális genom kizárólag anyai ágon öröklődik. A mitokondriális genom 13 

fehérjét kódoló gént tartalmaz, melyek - szemben a nukleáris gének nagy részével - intronmentesek. A 3,1 

gigabázis (Gb) méretű nukleáris genom kromoszómákba rendeződik. A humán kromoszóma készlet a 22 testi 

kromoszóma mellett két nemi, X és Y kromoszómából áll. A genom kb. 20000 fehérjét kódoló gént tartalmaz, 

átlagosan 1/120 kb denzitással. A gének rendkívül nagy variabilitást mutatnak, mind exonjaik számában, mind 

méretükben. Az átlagos gén kb. 10 exont tartalmaz, a legnagyobb exon számmal rendelkező humán gén az 

izomban expresszálódó titin (363 exon). A legnagyobb ismert humán gén a szintén izomban expresszálódó 

dystrophin, mely 2400 kb. Ez utóbbi gén öröklött hibája vezet a Duchenne/Becker izomsorvadáshoz. 

A génekben tárolt információ számos szinten szabályozódva kerül funkcionális kifejeződésre (1.1 ábra). 

A genetikai információ általános haladási iránya a DNS-RNS-fehérje irány. A genomiális (vagy mitokondriális) 

DNS-ből RNS molekula közvetítésével kerül kifejeződésre a genetikai információ a transzlált fehérjék 

formájában (1.1 a). 

Az esetenként igen komplex és részleteiben még mindig nem ismert szabályozási folyamatok minden szintet 

érintenek. A DNS/fehérjekomplexek szerkezete definiálja az aktív régiókat, együtt a DNS epigenetikai 

módosításaival. A transzkripcionális szabályozás megvalósulhat a különböző splicing mintázatokon, a szövet 

specifikus expresszión, valamint a kicsi szabályzó RNS molekulák által is. A fehérjék számos poszttranszlációs 

módosításon eshetnek át (1.1 b). 

1.1. ábra - 1.1. ábra. A biológiai információ szerveződési szintje genetikai  szempontból 
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Az emberi gének exonjainak átlagos hossza kb. 300 bp. A genetikai információ fő funkcionális kifejeződése a 

fehérje szintézis. A génekben kódolt információ az mRNS-en keresztül alakul át a fehérje szekvenciájává. Az 

elsődleges transzkript még tartalmazza a teljes gén szekvenciát. Az mRNS érése során megtörténik az intronok 

kivágódása és a kódoló exonok összekapcsolódása, a splicing, valamint az mRNS molekula több módosítást is 

kap. Ezek az alábbiak: 

• - 5’ sapka. Az mRNS egy 7-metilguanozin sapkát kap az 5’ végére. Ennek fő funkciói az mRNS védelme az 

5’-3’ exonukleáz emésztéstől, az mRNS citoplazmatikus transzportjának elősegítése, a splicing és a 

riboszóma mRNS kötődésének elősegítése. 

• - poliadenilációs szignál. A mRNS molekula egy kb. 200 adeninből álló poliadenilációs farkot kap a 3’ 

végére. A poliadenilációs szignál felrakási helyét egy AAUAAA szekvenciamotívum jelzi. Ettől kb. 15-30 

nukleotid távolságra 3’ irányban történik meg az mRNS hasítása és az adeninek mRNS-be építése. A 

poliadenilációs szignál szerepe hasonló az 5’ sapkáéhoz, azaz segíti az mRNS citoplazmatikus transzportját, 

stabilizálja az mRNS-t, illetve segíti a riboszomális apparátus mRNS kapcsolódást. Fentiek összefoglalása 

látható az 1.2 ábrán. 

A poliadenilációs szignál felrakási hely körüli szekvenciák fontosságát jelzi, hogy az itt bekövetkező mutációk 

patogének lehetnek (pl. protrombin gén 20210A allél), mert interferálhatnak a szignál felrakásával. Ebben az 

esetben a vad típusú guanin helyett a mutációt szenvedett adenint tartalmazó 20210A allél következménye 

stabilabb, vagy jobban processzált mRNS molekula, mely hatékonyabb fehérje szintézist tesz lehetővé. A 

megnövekedett fehérjemennyiség szekretálódik, és ennek molekuláris fenotípus következménye a 

megemelkedett plazma protrombin szint. A megemelkedett plazma protrombin szint pedig 2-3-szorosra 

megemeli a vénás trombózis kialakulásának esélyét. A mutáció jelentősége nem csak abban áll, hogy in vivo 

példája a transzkripciós szabályozási finomhangolás defektusnak, hanem az is, hogy igen gyakori, prevalenciája 

elérheti a 2-4%-ot is. 

1.2. ábra - 1.2. ábra. A géntől a fehérjéig 
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Ha nem is az összes, de a legtöbb fehérje kódoló gén tartalmaz intronokat. A nem kódoló intronok képviselik a 

gén nagy részét, a kódoló exonok általában sokkal rövidebbek. 

Az elsődleges RNS transzkript keletkezése után a megfelelő szignálok segítségével megtörténik az intronok 

kivágódása (splicing). A splicing korrekt kivitelezéséhez szükség van azon jelekre, melyek mutatják az exon-

intron határt. Az 1.3 ábrán két exon vége, és a közrefogott intron látható. Az intron 5’ vége a donor splicing 

hely, míg a 3’ vége az akceptor. Közvetlenül az exon-intron határon találhatók az invariáns GT és AG 

dinukleotidok az intronban (a betűk fölött a számok az előfordulás valószínűségét jelzik). Igen kritikus még az 

ún. branch point helyen lévő adenin. Az Y citozint és timint egyaránt jelenthet, az N bármely nukleotidot. Az 

invariáns helyeken bekövetkező mutációk alapvetően fogják befolyásolni a splicing folyamatát, így nagyon 

gyakran megváltozott mennyiségű vagy szerkezetű proteinek kialakulása lesz az eredmény. A GT-AG 

intronokon túl vannak még igen ritkán más jelzésű intronok is. A splicing szignálok fontosságát jelzik, hogy a 

bennük bekövetkező mutációk majdnem minden esetben patogének. 

1.3. ábra - 1.3. ábra. Az exon-intron határ konszenzus szekvenciái 
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2. fejezet - 2. A genetikai kód, 
mutációtípusok 

1. 

A potenciálisan patogén mutációk legnagyobb része a gén által kódolt fehérjén keresztül fejti ki káros hatását. A 

genetikai kód hárombetűs (2.1. ábra) és négy lehetőség van minden pozícióra a kodonon belül, ezáltal elvileg 64 

lehetséges kodon alakítható ki, ami több mint elegendő a 20 aminosav kódolására. A genetikai kód degenerált, 

mert minden aminosav több (általában 3) kodon által determinált. Néhány aminosav (leucin, szerin, arginin) 6 

kodon által kódolt, mások lényegesen szegényebben reprezentáltak. A kodon harmadik nukleotidja gyakran 

lötyög, ami azt jelenti, hogy bármely nukleotid is fogalja el, az eredmény ugyanaz az aminosav lesz. A genetikai 

kód majdnem univerzális, de vannak kivételek. A normálisan arginint kódoló AGA és AGG kodonok a 

mitokondriumban stop kodont kódolnak, az ATA (izoleucin) a mitokondriumban metionin, míg a TGA (stop) a 

mitokondriumban triptofán. A TAA és a TAG mind a mitokondriumban, mind a nukleáris kód rendszerben stop 

kodont kódol. 

2.1. ábra - 2.1. ábra. A genetikai kód 

 

A gének kódoló régióit érintő mutációk leggyakrabban missense mutációk, azaz egy aminosav kodon másik 

aminosavat kódoló kodonra változik. A 2.2. ábrán a CAT kodon változik CCT-re, ami az eredetileg kódolt 

hisztidin aminosav prolinra változását eredményezi. Az egy nukleotidot érintő eltérések kb. 70%-a aminosav 

cserével járó mutáció. Kevesebb, mint egy harmada a pontmutációknak érinti a spilicing-ot illetve okoz stop 

kodont. A szabályzó elemekben bekövetkezett mutációk aránya kb. 1%. 

2.2. ábra - 2.2. ábra. Aminosav cserével járó (missense) mutációk 
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A missense mutációk hatása rendkívül széles tartományt ölel fel. Nagyon gyakran, különösen, ha felület 

expozált pozíció változik meg, illetve ha hasonló kémiai karakterisztikájú aminosavra cserélődik az eredeti, a 

hatás nem drámai a fehérje szerkezetére és funkciójára nézve.          Akkor, ha a fehérje szerkezetének 

fenntartásában részt vevő aminosav változik, vagy a gyakran diszulfid hidat képező cisztein mutálódik, a hatás 

általában sokkal súlyosabb. Akár egyetlen aminosav megváltozása is teljesen destabilizálhatja a több száz, vagy 

akár ezres nagyságrendű aminosavból álló fehérjét, annak intracelluláris lebomlását eredményezve. Súlyos 

hatása lehet a fehérje funkciójára nézve, pl. egy enzim aktív centrumának mutációja. A missense mutációk 

hatását, ellentétben a trunkáló mutációkéval, illetve az olvasási keret eltolódást okozó eltérésekkel, nagyon 

nehéz előre jelezni. A patogenitás vizsgálatára gyakran használnak rekombináns rendszereket. Ekkor az adott 

fehérjét kódoló mRNS-ből visszaírva cDNS-ként klónozzák. Ezt követően az intronmentes cDNS-t olyan 

rendszerbe helyezik, mely annak rekombináns expresszióját lehetővé teszi. Ez leggyakrabban expressziós 

plazmidba történő ligálás. Az így létrehozott, rekombináns expresszióra kész rendszerben helyspecifikus 

mutagenezissel a potenciálisan patogén eltérést létrehozzák és a rekombináns fehérjét expresszálják. Az 

expressziós rendszerek több félék lehetnek. Ha a fehérje kicsi, diszulfid hidat és poszttranszlációs módosítást 

(pl. szénhidrát) nem tartalmaz, akkor a leggyakrabban E.coli rendszert használnak. Bonyolultabb szerkezetű 

fehérjék esetén eukarióta rendszerek, élesztő, vagy emlős sejtvonal alapúak használhatók. Ezekben lehetőség 

nyílik a mutáns fehérjék stabilitásának, szerkezet-funkció összefüggéseinek vizsgálatára, tehát végső soron a 

patogenitás bizonyítására. 

Az aminosav cserével járó mutációkkal szemben, a másik gyakori patogén pontmutáció, a nonsense (nonszensz) 

mutáció esetén különösebb bizonyításra általában nincs szükség. Nonszensz mutáció akkor következik be, ha 

egy aminosavat kódoló tripletben olyan mutáció jön létre, mely azt TGA, TAA vagy TAG kodonná alakítja. A 

stop kodon kialakulása általában trunkált fehérje kialakulását eredményezi (ha egyáltalán keletkezik fehérje az 

ilyen mRNS templátról). A korai stop kodon szinte mindig patogén, funkcióvesztéssel jár. A nonszensz mutáció 

eredményeképp kialakuló mRNS gyakran el sem jut a fehérjeszintézishez, hanem elemésztődik (lásd nonszensz-

mediálta mRNS lebomlás), azaz a sejt többszintű (mRNS illetve fehérje) védekező mechanizmussal rendelkezik 

a potenviálisan káros fehérjetermékek keletkezésének megelőzésére. 

A 2.3. ábrán egy eredetileg CAG kodon annak első nukleotidja mutációja miatt TAG-re változik, azaz a 

fehérjeszintézis ebben a pozícióban leáll. 

2.3. ábra - 2.3. ábra. A nonszensz mutáció 
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3. fejezet - 3. Mutációtípusok 
(folytatás) 

1. 

A korábbiakban ismertetett pontmutációk (missense, nonsense, splicingot vagy szabályzó elemeket érintő) 

képviselik a patogén mutációk leggyakoribb típusait. Vannak azonban olyan molekuláris eltérések, melyek 

esetén az eredeti nukleotid szám változik meg. Az ilyen mutációk nagysága az egy nukleotidtól a 

fénymikroszkóppal látható tartományig terjedhet. Inzerciónak nevezzük egy vagy több nukleotid beékelődését a 

szekvenciába. Az inzerció hatása nagymértékben függ a beékelődött nukleotidok számától. Ha egy kódoló 

génszakaszba hárommal nem osztható számú nukleotid ékelődik be, az olvasási keret eltolódik. Ez esetben a 

mutációtól a gén 3’ vége felé eső nukleotidok teljesen más szekvenciájú fehérjét fognak kódolni, amely az 

eredeti funkcióját szinte bizonyosan nem képes ellátni. Az olvasási keret eltolódásával járó inzerciók 

statisztikailag általában korai stop kodon beépülést is jelentenek. A 3.1. ábrán egy adenin nukleotid inzerciója 

látható, mely az olvasási keretet eltolja, így az eredetileg hisztidin aminosavakat kódoló tripletek teljesen 

megváltoznak. 

3.1. ábra - 3.1. ábra. Inzerció 

 

A genetikai állományban bekövetkező eltérések a fenti egy nukleotidtól a több kilobázist érintő eltérésekig 

terjednek, bizonyos esetben egész kromoszóma szakaszok is mutálódhatnak, mint a 3.2. ábrán látható 

duplikáció. Ezek mérete elérheti azt a nagyságrendet, melyet kromoszóma festéssel fénymikroszkóp alatt, vagy 

fluoreszcencia in situ hibridizáció (FISH) módszerrel vizsgálhatunk. Az ilyen nagy mértékű, akár több száz 

különböző gént érintő kromoszóma átrendeződésnek számos következménye lehet. Az érintett régiótól illetve a 

töréspontoktól függően szerepet játszhat rosszindulatú daganat kialakulásában, vagy problémát okozhat a 

duplikálódott génekről átíródó normálisnál nagyobb mennyiségű fehérje is. 

3.2. ábra - 3.2. ábra. Duplikáció 
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A fenti inzerciós, illetve duplikációs jellegű mutációtípusok ellenpárja a deléció. Deléciónak nevezzük egy vagy 

több nukleotid kiesését a szekvenciából. A deléció hatása analóg az inzercióéval, azaz nagymértékben függ a 

beékelődött nukleotidok számától. Ez esetben is, ha egy kódoló génszakaszból hárommal nem osztható számú 

nukleotid esik ki, az olvasási keret eltolódik. Ekkor a mutációtól a gén 3’ vége felé eső nukleotidok teljesen más 

szekvenciájú fehérjét fognak kódolni, amely az eredeti funkcióját nem képes ellátni. Az olvasási keret 

eltolódásával járó deléciók statisztikailag általában korai stop kodon beépülést is jelentenek. A 3.3. ábrán egy 

adenin nukleotid deléciója látható, mely az olvasási keretet eltolja, és az eredeti hisztidinekből álló aminosav 

motívumot teljesen megváltoztatja. 

3.3. ábra - 3.3. ábra. Deléció 
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A transzlációs nyitott olvasási keret az első, metionint kódoló ATG kodonnal kezdődik. Az olvasási keret 

eltolódással járó mutációk olyan deléciók vagy inzerciók, melyek hárommal nem osztható számú nukleotidot 

érintenek. Az olvasási keret eltolódással járó mutációk szinte mindig kórosak és korai stop kodon keletkezésével 

járnak. Az ily módon keletkezett mRNS általában elbomlik, róla fehérje termék nem keletkezik. Olvasási keret 

eltolódást nemcsak egy vagy néhány nukleotidot érintő mutációk okozhatnak, teljes exonokat érintő deléciók, 

vagy duplikációk hatása is ez lehet. Az egyik leggyakoribb súlyos monogénes genetikai betegség, az X 

kromoszómához kötött Duchenne / Becker típusú izomsorvadás leggyakoribb mutációi, a nagy deléciói olvasási 

keretet érintő állapota okozza egyik vagy másik egymástól nagymértékben eltérő (és igen különböző 

prognosztikával bíró) fenotípust. Ha a deléció az olvasási keretet eltolja, Duchenne, ha nem, Becker típusú lesz 

az izomdisztrófia. A 3.4. ábra olvasási keret eltolódást mutat, arra nem utal viszont, hogy az deléció vagy 

inzerció miatt alakult ki. 

3.4. ábra - 3.4. ábra. Olvasási keret eltolódás 
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4. fejezet - 4. Speciális 
mutációkövetkezmények 

1. 

A genetikai kód 64 tripletjéből 3 is stop kodont kódol, a TAA, a TAG, és a TGA. A stop kodont eredményező 

pontmutációk nem ritkák, az összes pontmutáció hatodát teszik ki. A megrövidült fehérjék a sejt számára 

nagyon veszélyesek. Nem csak az a probléma, hogy a sejt az erőforrásait szükségtelenül pazarolja 

működésképtelen proteinek szintézisére, hanem az is, hogy a mutáns fehérjék hajlamosak aggregálódni, ami 

végső soron mérgező lehet. A sejt többszintű védekező mechanizmussal rendelkezik a potenciálisan káros 

trunkált, korai terminációt hordozó mRNS-ből képződött fehérjék semlegesítésére. Ezen mechanizmusok egyike 

a nonsense mutáció által mediált mRNS lebontás (nonsense-mediated mRNA decay, NMD), melynek feladata, 

hogy már mRNS szinten megakadályozza a mutáció hatását, ne engedje a megrövidült fehérjét 

megszintetizálódni. Az érett mRNS az exonok kapcsolódási pontjain fehérje komplexet tartalmaz (EKK, exon 

kapcsolódási komplex, EJC, exon junction complex). Ahogy a riboszóma halad a mRNS-en, úgy távolítja el az 

EKK-ket. Ha korai stop kodont tartalmaz az mRNS, úgy nem az összes EKK kerül eltávolításra, mielőtt a 

riboszóma leválik az mRNS-ről, így a rajtamaradt EKK, mint jelzés, beindítja az NMD mechanizmusát (4.1. 

ábra). Az NMD nem tökéletes hatékonyságú, amennyiben a korai stop kodon az utolsó exonban van, vagy túl 

közel az EKK-hoz. 

4.1. ábra - 4.1. ábra. A nonszensz-mediálta mRNS lebomlás (NMD, nonsese mediated 

mRNA decay). 

 

Fentiekből látszik, hogy az adott - betegben talált - molekuláris genetikai eltérés patogenitásának vizsgálata 

illetve igazolása több szinten is elképzelhető. Amennyiben az eltérés ismert, szakirodalomban szerepel, mint 

patogén mutáció, úgy elfogadható. Más a helyzet az új, potenciálisan kóroki tényezők esetén. Amennyiben a 

mutáció korai stop kodont hoz létre, akár pontmutációként, akár olvasási keret eltolódást követően, a bizonyítás 

szintén nem igényel experimentális munkát. Sokkal nehezebb a helyzet a leggyakoribb mutációk esetén, melyek 

az aminosav cserék. Itt a fenti kísérletes rendszereken túl, a mutáció fizikai-kémiai következménye (aminosav 

polaritás, oldallánc, méret, stb.) is gyakran vizsgálat tárgya, valamint természetesen a mutáció együttes 
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szegregációja a betegséggel generációkon át is fontos szempont lehet. Mindezekből látható, hogy ahhoz, hogy 

egy mutációt patogénnek lehessen minősíteni, alapvető változást eredményezzen a fehérje szerkezetében 

és/vagy mennyiségében. Azonban lehetséges, hogy nem kell aminosav cserével járni egy kódoló régiót okozó 

mutációnak ahhoz, hogy potenciálisan káros hatású legyen. A csendes mutáció olyan genetikai eltérés, amely 

eredményeképp a triplet által kódolt aminosav nem változik meg, ezért gyakran szinonim mutációnak is 

nevezik. Az ilyen eltérések esetében fenotípusos hatás nem várt. Néhány esetben viszont, ha az ilyen mutáció 

funkcionálisan fontos elemet érint, előfordulhat a splicing zavara. 

A 4.2. ábrán egy olyan csendes mutáció lehetséges hatását látjuk, amely esetében egy másik ok, a transzlációs 

kinetika megváltozása miatt változik meg a mutáns fehérje konformációja. A P-glikoproteint kódoló MDR1 

génben írták le a c.3435 C>T csendes mutációt a 26. exonban. A kódolt 1145. izoleucin a fehérjében nem 

változik, de kis mértékben változik mégis a P-glikoprotein aktivitási profilja. Ez a változás valószínűleg annak 

köszönhető, hogy a mutáció által létrejött kodon más tRNS-t igényel, amelynek sejten belüli hozzáférhetősége 

limitált. Ezáltal a transzláció kinetikája megváltozik. A fenti példa tovább bonyolítja a potenciálisan patogén 

egy nukleotidot érintő mutációk egyébként is összetett kérdéskörét, hiszen ezen eltérés leírása előtt a csendes 

mutáció ártalmatlansága nem volt megkérdőjelezhető. Arról azonban, hogy ez a hatás előfordul-e más esetben 

is, adatok még nem állnak rendelkezésre. 

4.2. ábra - 4.2. ábra. Patogén csendes mutáció 

 

Mint az a korábbiakban látható volt, a genetikai kód hárombetűs és négy lehetőség van minden pozícióra a 

kodonon belül, ezáltal elvileg 64 lehetséges kodon alakítható ki, ami bőven elegendő a 20 aminosav kódolására. 

A kodon harmadik nukleotidja gyakran lötyög, ami azt jelenti, hogy bármely nukleotid is fogalja el, az 

eredmény ugyanaz az aminosav lesz. A 4.3(13). ábrán a piros számok az adott kodon használati gyakoriságát 

jelzik. Ez elsősorban attól függ, hogy az adott tripletből mennyi intracelluláris tRNS áll rendelkezésre. A ritka 

kodonok használata elméletileg érintheti a transzláció hatékonyságát, amit alacsonyabb rendű szervezetekben 

már leírtak. Ami a fenti, potenciális patogén humán példát illeti, a c.3435 C>T csendes mutáció a 26. exonban 

nem okoz aminosav cserét, a kódolt 1145. izoleucin a fehérjében nem változik, de a fehérje aktivitási profilja kis 

mértékben mégis megváltozik. Ez a változás valószínűleg annak köszönhető, hogy a mutáció által létrejött 

kodon más tRNS-t igényel, amelynek sejten belüli hozzáférhetősége limitált. Ezáltal a transzláció kinetikája 

megváltozik, aminek következménye a némileg módosult konformáció. 

4.3. ábra - 4.3. ábra. Az ember kodon használati gyakorisága 
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5. fejezet - 5. DNS ismétlődések 
okozta betegségek - dinamikus 
mutációk 

1. 

A klasszikus mendeli öröklődésmenetet mutató monogénes genetikai betegségeken túl van még egy olyan 

csoport, mely esetében bizonyos, meiotikusan instabil DNS ismétlődések a kóroki tényezők. Ezekben a 

betegségekben megfigyelhető az anticipáció, azaz, hogy az egymást követő generációkban a fenotípus egyre 

súlyosabb, vagy egyre fiatalabb korban bekövetkező lesz. Ezek az ismétlődések alkotják a dinamikus mutáció 

kategóriát. Az ismétlődések számának általában el kell érnie egy bizonyos határértéket ahhoz, hogy a betegség 

kialakuljon. Jelenleg majdnem 30 ilyen betegség ismert (5.1.) ábra. 

5.1. ábra - 5.1. ábra. DNS ismétlődések miatt kialakuló genetikai betegségek. 

 

A legtöbb esetben triplet expanzióról van szó, de lehet tetranukleotid, pentanukleotid, sőt dodekanukleotid 

expanzió is. Ezek az instabil repeat-ek az adott gén speciális területén fordulhatnak elő, okozhat betegséget az 5’ 

le nem fordított szekvencia régióban, a kódoló régióban, a 3’ le nem fordított szekvencia régióban, az intronban 

és a promoterben levő mutáció is. A betegséget okozó mechanizmus nagymértékben attól függ, a gén mely 

területén történt a repeat expanzió: 

• - Az 5’ le nem fordított régióban bekövetkező expanzió a fragilis X szindróma esetén a promoterben 

metilációt okoz, így a gén transzkripcióját blokkolja, 

• - a 3’ le nem fordított régióban bekövetkező CTG expanzió a dystrophia myotonica esetében CUG-kötő 

splicing faktorok lekötését indukálja az mRNS-ben, ami néhány független gén korrekt splicing folyamataival 

interferál, 
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• - a kódoló régióban bekövetkező mutáns fehérjetermék toxikus lesz a CAG expanzió által okozott Huntington 

kórban. 

Az 5.1 ábra rövidítései (a betegségek) angolul: 

EPM1: progressive myoclonic epilepsy 1, FRAXA: fragile X syndrome, FRAXE: fragile X mental retardation 

associated with FRAXE site, FXTAS: fragile X tremor and ataxia syndrome, SCA: spinocerebellar ataxia, 

DRPLA: dentatorubral-pallidoluysian atrophy, HD: Huntington’s disease, SBMA: spinal and bulbar muscular 

atrophy, FRDA: Friedreich ataxia, DM: myotonic dystrophy, BPES: blepharophimosis, CCD: cleidocranial 

dysplasia, CCHS: congenital central hypoventilation syndrome, HFG: hand-foot-genital syndrome, HPE5: 

holoprosencephaly 5, ISSX: X-linked infantile spasm syndrome, MRGH: mental retardation with isolated 

growth hormone deficiency, OPMD: oculopharyngeal muscular dystrophy, SPD: synpolydactyly, HDL2: 

Huntington’s disease-like 2. 

A DNS ismétlődések száma rendkívüli változatosságot mutat. A FRAXA génben a normál CGG repeat szám 6 

és 54 között változik, míg az instabil repeat szám 200-tól 1000-ig, vagy még tovább is terjedhet. Hasonló a 

dystrophia myotonica esete is, ahol az egészségesekben található 5-37 CTG mintázat a betegekben 50-től 

10000-ig terjedhet. Ezek az igen nagymértékű változások diagnosztikai szempontból nagy nehézséget 

okozhatnak. Az alkalmazott mutáció kimutatási módszertan speciális PCR tesztektől a Southern blotting 

technikáig terjedhet. 

A kódoló régiókban bekövetkező expanziók általában nem olyan hosszúak, mint a fenti, szabályozó elemeket 

érintők. A Huntington-kór esetén az eredetileg 6-34 CAG repeatszám az instabil esetekben 36-tól 100 fölé 

terjedhet, de az egyik spinocerebellar ataxia típius esetén (SCA6) a 4-17-ig terjedő tartományban levő CAG 

ismétlődés csak 33-as repeat számig nő. 

Nagy kérdés, hogy melyek lehetnek azok a molekuláris mechnizmusok, mely az instabil ismétlődések 

kialakulásában szerepet játszhatnak. Ami jelenleg ismert, az az, hogy a ismétlődések instabilitása a DNS 

replikáció, javítómechanizmusok és a rekombináció rendszereinek zavarai miatt alakul ki. 

Az instabilitásra hajlamos DNS ismétlődések számos szokatlan struktúrát alakíthatnak ki (5.2. ábra). 

5.2. ábra - 5.2. ábra. Az instabil ismétlődések által okozott szokatlan DNS szerkezetek. 
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Az ábrán látható a (CNG)n ismétlődések által okozott tökéletlen hajtű szerkezet (a), a (CGG)n ismétlődések 

által okozott quadruplex-jellegű szerkezet (b), a (CTG)n•(CAG)n ismétlődések által okozta szerkezet (c), a H-

DNS és sticky DNS struktúrák, melyet (GAA)n•(TTC)n ismétlődések okozhatnak (d), és az 

(ATTCT)n•(AGAAT)n ismétlődések által okozott szerkezet (e). 

Az olyan ismétlődések, melyek nem hajlamosak szerkezetet alkotni, genetikailag sokkal stabilabbak. A 

szokatlan DNS szerkezetek nagymértékben hozzájárulnak a repetitív DNS instabilitásához, így az általuk 

okozott betegségekhez. 
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6. fejezet - 6. Mendeli 
öröklődésmenetek 

1. 

Majdnem minden betegség mögött van genetikai háttér. A multifaktoriális betegségek (lásd később) esetében a 

genetikai komponens kiegészül szerzett, környezeti hatásokkal, míg a monogénes betegségek esetén a genetikai 

összetevő akár egyedüli oka lehet a betegség kialakulásának. Az ismertté vált monogénes betegségek száma 

gyorsan nő, jelenleg már több ezret ismerünk. A monogénes betegségek alapvetően mendeli öröklődésmenetet 

mutatnak, kivételek a DNS ismétlődések és az anyai öröklődésmenetet mutató mitokondriális betegségek is. A 

mendeli karakterek vagy testi kromoszómán, vagy nemi kromoszómán foglalnak helyet. Annak megfelelően, 

hogy az adott betegség kialakulásának milyen a mechanizmusa, öt alaptípus különíthatő el, az autoszomális 

recesszív (AR), az autoszomális domináns (AD), az X-hez kötött recesszív (XR), az X-hez kötött domináns 

(XD) és az Y-hoz kötött. A súlyos fenotípussal járó monogénes betegségek kb. 65%-a autoszomális recesszív, 

kb. 20%-a autoszomális domináns öröklődésmenetet mutat. Az X-hez kötött betegségek aránya kb. 15%. 

Az autoszomális recesszív öröklődésmenetet mutató betegségek esetén két rossz, nem működő gén kópia 

szükséges a betegség kialakulásához, fenotípusos megjelenéséhez. E két eltérés a két szülőtől örökölt, de nem 

feltétlenül ugyanazon mutációról van szó. Amennyiben a két szülőtől ugyanazon patogén mutációt örökli a 

gyermek, homozigóta mutáns, amennyiben két különbözőt, akkor összetett heterozigóta (compound 

heterozygote) a genotípus. A heterozigóta szülők gyermekei 50 %-os valószínűséggel lesznek a szülőkhöz 

hasonlóan szintén hordozók, míg a vad genotípus és a homozigóta (vagy összetett heterozigóta) mutáns 

genotípus kialakulásának valószínűsége 25-25 %. Azaz egy olyan gyermek esetében, aki nem beteg, a hordozó 

állapot valószínűsége 67 %. A 6.1. ábra a sarlósejtes anémia példáján mutatja be az autoszomális recesszív 

öröklődésmenetet, de hasonló kép rajzolható fel több ezer monogénes genetikai betegség esetén. 

Az autoszomális recesszív öröklődésmenetet mutató betegség esetén tehát a beteg gyermek tünetmentes 

szülőktől születik, akik hordozók. Az ilyen betegségek mindkét nemet érintik. Fontos megjegyezni, hogy a 

rokonházasságok (beltenyésztettség, izolált populációk) nagymértékben megnövelik az autoszomális recesszív 

betegségek veszélyét. 

6.1. ábra - 6.1. ábra. Autoszomális recesszív öröklődésmenet 
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Az autoszomális dominánsan öröklődő betegségek esetén egy rossz kópia öröklése is kialakítja, kialakíthatja a 

tüneteket. A 6.2. ábrán feltüntetett multiplex endokrin neoplasia kettes típusa (MEN-2) esetében a III-as 

nemzedék mindkét tagjának 50% esélye van a betegség öröklésére. Ezekben az esetekben a genetikai háttér 

felderítése, a mutáció kimutatása valamely genetikai teszt segítségével lehetőséget ad a klinikai tünetek 

megjelenése előtti molekuláris diagnózisra, így olyan preventív lépések megtételére, melyek segítségével a 

betegség kialakulása megelőzhető. Az autoszomális dominánsan öröklődő betegségek esetén a beteg tünettel 

bíró szülőtől születik (természetesen, ha nem de novo mutáció keletkezésről van szó). Ebben az esetben is 

érintett lehet mindkét nem, akár szülőként, akár beteg gyermekként. 

6.2. ábra - 6.2. ábra. Autoszomális domináns öröklődésmenet 
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Az X kromoszómához köthető betegségek is lehetnek recesszívek vagy dominánsak. A 6.3. ábra a Duchenne 

izomsorvadás (DMD, Duchenne muscular dystrophy) öröklődés menetét mutatja. A betegség X kromoszómához 

kötött recesszív öröklődésmenetet mutat, így szinte kizárólag fiúgyermekeket betegít meg. Mivel gyógyítása 

jelen pillanatban nem lehetséges, a molekuláris genetikai diagnosztikának és a hordozó állapot kimutatásának 

rendkívül nagy jelentősége van. Az ábrán két nemzedékre visszamenőleg lehet követni a betegség megjelenését 

a családban. A III/2 Duchenne izomsorvadásban szenvedő fiúgyermek III/1 leánytestvére esetében ma már 

lehetséges a hordozó állapot kimutatása és amennyiben a hordozó állapot igazolást nyer, terhesség esetén a 

magzat genotípusának meghatározása. Az ábra egy másik specifikumát is mutatja az X-hez kötött recesszív 

öröklődésmenettel rendelkező betegségeknek, nevezetesen, hogy az édesanya családjában már volt érintett fiú 

beteg. 

6.3. ábra - 6.3. ábra. X kromoszómához kötött recesszív öröklődésmenet 
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A X-hez kötött domináns öröklődésmenetet mutató betegségek esetén mindkét nem lehet érintett, de a nők 

gyakrabban. Általában megfigyelhető, hogy a női betegek fenotípusa enyhébb, mint a férfi betegeké. Egy beteg 

nő gyermeke 50%-os valószínűséggel lesz beteg, míg egy beteg férfi esetében minden leánygyermeke beteg 

lesz, viszont egy fiúgyermeke senm lesz beteg (az Y kromoszóma transzmissziója miatt). A másik nemi 

kromoszóma, az Y esetében nem ismert semmilyen humán betegség. A férfi nem kialakításán túl, súlyos 

fenotípussal járó tünetegyüttest nyilvánvalóan nem is kódolhat (hiszen a nőkben teljesen hiányzik). Az Y 

kromoszómán levő mikrodeléciókj a férfi infertilitás gyakori okai. Vannak még ún. pszeudoautoszomális régiók 

is a nemi kromoszómákon. A diagnosztikai gyakorlatban azonban ritkán ilyen tiszta a kép. A mendeli 

öröklődésmenetet számos tényező teheti bonyolultabbá. Előfordulhat, hogy a mutáció hordozó nem mutat 

fenotípusos tüneteket (azaz a penetrancia nem 100%), hogy a mutáció de novo keletkezik, így korábbi jelek 

nélkül jelenik meg egy betegség a családban. Bonyolíthatja a képet az igen súlyos betegségek esetén az 

intrauterin magzat elhalás, a beltenyésztettség vagy az imprinting is. 

A mendeli öröklődésmenettől alapvetően eltér a mitokondriális betegségek csoportja. A mitokondriális DNS 

sokkal kitettebb a mutációs hatásoknak, mint a nukleáris. A mitokondriáls betegségek különleges tulajdonsága 

az anyai öröklődés, hiszen a hímivarsejtek nem járulnak hozzá mitokondriummal a zigótához. A másik fontos, a 

mendeli betegségektől eltérő tulajdonság a heteroplazmia jelensége (hiszen a petesejt több mitokondriumot 

tartalmaz). Ez természetesen igen variábilis klinikai tüneteket jelenthet még azonos mutáció esetén is. 

Egy adott aminosavhelyet érintő patogén mutáció keletkezhet azért is, mert a környező genetikai állomány 

instabil, de számos példa van a humán evolúció során egyszeri alkalommal bekövetkezett mutációra is. Ez 

utóbbi az alapító mutáció. A mutáció a következő nemzedékekben vagy eltűnik (ha szelekciós hátrányt jelent), 

vagy megmarad és fel is dúsulhat (különösen ha előnyös). A mutációs hely és a környező régiókban levő 

markerek vizsgálata lehetőséget nyújt az alapító mutáció korának megbecslésére, hiszen minél kisebb a 

kapcsoltságot mutató egység, annál több rekombinációs történés volt a kromoszómán, azaz annál idősebb a 

mutáció (6.4(19). ábra). A vas tárolási betegséget okozó HFE gén C282Y mutációja jó példa az alapító hatásra. 

Kb. 1500 évvel ezelőtt alakult ki egy emberben, jelenlegi prevalenciája 4,5%. Ez esetben a szelekciós előny a 

vas hatékonyabb felszívódása/tárolása lehetett azokban az időkben, amikor az elégtelen táplálkozás sokkal 

gyakoribb lehetett, mint a kiegyensúlyozott. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az a mutáció, ami a humán 

evolúció során jótékony hatású lehetett, ma már károsnak minősíthető. 

6.4. ábra - 6.4. ábra. Az alapító mutációk kora 
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7. fejezet - 7. Multifaktoriális 
betegségek 

1. 

Szemben a monogénes betegségekkel, melyek általában ritka betegségek, a multifaktoriális kórképek igen nagy 

betegszámot érintenek. Ezeknek a betegségeknek is van azonban genetikai komponensük, gyakran több is, 

viszont a kapcsolat a genotípus és a fenotípus közt nem közvetlen, hanem a genetika egyfajta prediszpozíciót, 

kockázatot jelent a betegség kialakulására nézve. Azaz, a genetikai eltérés önmagában nem okozza a betegség 

kialakulását, de hozzájárul ahhoz a hatáshoz, melyet a számos független, környezeti, táplálkozási, életmódbeli 

tényezők fejtenek ki. Ezeknek a kockázati tényezőknek a definiálása igen fontos, hiszen ugyan 

egészségügyi/terápiás szempontból jelentőségük csekély (az általuk okozott kockázat növekedéshez mérhető), a 

patogenetikai szerepük és az adott, esetleg újonnan feltárt patogenetikai útvonal megismerése már rejt magában 

beavatkozási lehetőséget. A kockázati tényezők molekuláris genetikai vizsgálata eset-kontroll vagy prospektív 

keretek között szokott történni. A gyakori kockázati tényezők (polimorfizmusok) vizsgálatát illetően a 

rendelkezésre álló metodológia ma már igen fejlett. Gyakran a teljes genomot átérő polimorfizmus mintázattal 

keresik a betegség asszociációt (genome-wide association study, GWAS). Az alábbiakban két multifaktoriális 

betegség kerül részletesebben ismertetésre. 

Az időskori macula degeneráció (age-related macular degeneration, AMD) egy tipikus multifaktoriális betegség. 

Kialakulásához számos környezeti tényező (dohányzás, erős napsugárzásnak kitettség hosszú időn keresztül) és 

sok független genetikai tényező járul hozzá, melyek ismeretlen funkciójú génekben található polimorfizmusok 

(pl. LOC387715 gén), illetve a komplement faktor H génben található polimorfizmus (CFH Y402H). A 

betegség, mely a szem éleslátásért felelős területét érinti, a vakság vezető oka a fejlett országokban a 65 év 

feletti populációban. A 7.1. ábra bal oldalán a száraz típusú AMD látható a jellegzetes lipidben gazdag ún. 

drusenekkel, míg jobb oldalon a súlyosabb, nedves típus. Ez utóbbi érújdonképződéssel járó forma esetén a 

legújabb terápiás próbálkozások éppen ezt érintik, a vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF) 

blokkolását monoklonális antitesttel. 

7.1. ábra - 7.1. ábra. Az időskori macula degeneráció (AMD, age-related macular 

degeneration) 
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Az Alzheimer-kór a leggyakoribb dementia ok, az összes eset 2/3-áért felelős. Progresszív neurológiai betegség, 

mely az idegsejtek visszafordíthatatlan elvesztéséhez vezet. Patológiailag neuronvesztés, extracelluláris, béta-

amiloid peptidet tartalmazó plakkok jellemzik. Ez a peptid egy nagyobb fehérje, a béta-amiloid prekurzor 

fehérjéből proteolitikus hasítással keletkezik. Az Alzheimer-kór patogenezisében fontos szerepet játszanak 

genetikai faktorok. A 7.2. ábra bal oldalán láthatók azok a gének, illetve szindrómák, melyek esetében a 

kapcsolat bizonyított. Ugyan az amiloid prekurzor fehérje gén (APP, 21-es kromoszóma) mutációk, a presenilin 

egy, kettő (PS1, 14-es kromoszóma, illetve PS2, 1-es kromoszóma) mutációk kevesebb mint 2 %-ban 

mutathatók ki az összes Alzheimer betegben, mégis fontos felfedezések a patomechanizmus kialakulásának 

megismerésében. A Down-szindrómás betegek esetében ismert egy élethosszig tartó enyhe, de folyamatos béta-

amiloid keletkezés. A kérdőjellel jelölt „más gének” azt jelzik, hogy még mindig vannak definiálatlan 

Alzheimer-kórt okozó genetikai faktorok. Általánosságban elmondható, hogy a bal oldalon látható familiáris 

okok korai tünetekhez (akár a 40-50-es életévekben) vezetnek. A jobb oldalon látható nem genetikai, szerzett 

vagy környezeti tényezők szerepe az Alzheimer-kór kialakulásában nem bizonyított. Az általános populációban 

az ábra alján látható útvonal a legvalószínűbb keletkezési mód, ahol a környezeti tényezők a prediszponáló 

genetikai faktorokkal (mint például az apoE epszilon 4 allél jelenléte) a fiziológiás öregedési folyamattal 

kombinálódva járulnak hozzá a betegség kialakulásához, mely a 65 és 69 közötti korosztályban 1 %-os, míg a 

95 év fölöttiek esetében 40-50 %-os prevalenciával bír. 

7.2. ábra - 7.2. ábra. Az Alzheimer-kór kialakulásában szerepet játszó tényezők 
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7.3. ábra bal oldalán a béta-amiloid prekurzor fehérje normál hasítása látható, melyben részt vesz alfa, béta és 

gamma szekretáz. A keletkezett három kD-os és 40 kD-os hasítási termékek nem toxikusak, amiloid plakk-

képződéshez nem járulnak hozzá szignifikánsan. A középen látható, a béta-amiloid prekurzor protein génben 

bekövetkező Ala692Gly mutáció közel van az alfa-szekretáz hasítási helyhez, míg a jobb oldalon látható 

Val717Gly, Val717Ile, Val717Phe mutációk a gamma-szekretáz (ami vagy maga a presenilin 1 vagy annak 

esszenciális kofaktora) hasítási hellyel interferálnak. A patogén mutációk következménye az lesz, hogy a vad 

típusú 40 kD-os hasítási termék helyett megnövekszik a 42 kD-os, toxikus béta-amiloid peptid kialakulása. A 

patogenezis, illetve a genetikai háttér felderítése lehetővé teszi a célzott gyógyszerfejlesztést. Az ábrán piros 

színnel jelzett nyilak a domináns hasítási útvonalat mutatják. 

7.3. ábra - 7.3. ábra. A fiatal korban jelentkező familiáris Alzheimer-kór egy típusának 

genetikája és a mutációk következményei 
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8. fejezet - 8. Példák monogénes 
betegségekre 

1. 

A Duchenne/Becker izomsorvadás (DMD-BMD, Duchenne/Becker muscular dystrophy) olyan X 

kromoszómához kötött progresszív izomgyengüléssel járó recesszíven öröklődő genetikai betegség, melyet az 

egyik legnagyobb ismert humán génben, a dystrophin génben bekövetkező súlyos trunkáló mutációk okoznak. A 

dystrophin gén 100-szor nagyobb egy átlagos humán génnél, nagysága az E.coli teljes genomjának a fele, 

nagyobb, mint bármelyik élesztő kromoszóma. Transzkripciója 16 órán át tart, az első leírt példája a 

kotranszkripciós splicing-nak. A 3685 aminosavas (427 kDa molekulasúlyú) fehérjét kódoló gén 2400 kb 

hosszú, 79 exonból áll. A kódolt fehérje, az azonos nevű dystrophin fő feladata a sarcolemma fizikai 

megerősítése, az intracelluláris kontraktilis elemek összekapcsolása az extracelluláris mátrix komponenseivel. 

Az intracelluláris lokalizációjú dystrophin az N-terminálisával kötődik az aktinhoz. Az extracelluláris elemekkel 

való összeköttetés a dystroglycanokon keresztül valósul meg. A DMD-BMD allélikus betegségeket a dystrophin 

gén különböző mutációi okozzák. Ezek az eltérések az esetek 2/3-ában nagy, több exont érintő deléciók. Az 

olyan mutációk, melyek nem okoznak teljes dystrophin fehérje vesztést, a lényegesen enyhébb, régen klinikailag 

is különállónak tartott Becker típusú izomsorvadást okozzák. Az olvasási keret státusza fontos prognosztikai 

marker, ugyanis ha a deléció olvasási keret eltolódást nem okoz, akkor a fehérje funkciója csökken ugyan, de 

valamelyest megtartott, így a Becker típus alakul ki. Az esetek egy harmada de novo mutáció eredményeként 

jön létre, és hasonló az arányuk a pontmutációknak, illetve gén szakasz duplikációknak is. A betegség 

diagnosztikája lehet fehérje alapú vagy DNS alapú. A szérumban mérhető kreatin kináz aktivitás a nekrotizáló 

vázizomsejtek miatt igen emelkedett, bár a hordozók esetén ez átfedhet a normál tartománnyal. Klinikai gyanú 

esetén lehetséges a biopsziás anyag feldolgozása immunhisztokémiával illetve SDS-PAGE elektroforézist 

követő immunoblottinggal. Ez utóbbi módszer lehetőséget nyújt a dystrophin fehérje hosszának 

meghatározására is, azaz, hogy trunkált-e vagy teljes hosszúságú, esetleg teljesen hiányzik. A molekuláris 

diagnosztika DNS ágán multiplex PCR teszteket fejlesztettek ki a deléciók vizsgálatára. 17 exon és a promoter 

vizsálatával két PCR tesztben a deléciók 98%-a kimutatható, de a módszer hordozó diagnosztikára nem 

alkalmas. A hordozó vizsgálat egy speciális teszttel, a multiplex ligáció függő DNS amplifikációval (multiplex 

ligation dependent probe amplification, MLPA) végezhető el (lásd később). 

Amikor kiderült, hogy e két klinikailag elkülöníthető betegséget ugyanazon gén mutációi okozzák, létrehozták a 

dystrophinopathiák klinikai kategóriát. Hamarosan kiderült, hogy egy harmadik betegség, az X kromoszómához 

kötött cardiomiopathia is ebbe a csoportba tartozik. Ezt a betegséget olyan mutációk okozzák, melyek a 

dystrophin gén több promotere közül a szívizom specifikus promoterben következnek be. Eredményeképp a 

dystrophin fehérje szelektíven hiányzik a szívizomból, míg a vázizom dystrophin szintje normál vagy közel 

normál (8.1. ábra). Azaz a dystrophin gén felfedezése, klónozása és karakterizálása segített három különálló 

klinikai betegség molekuláris kapcsolatainak felderítésében, ezáltal a molekuláris diagnózis lehetőségének 

kialakításában. 

8.1. ábra - 8.1. ábra. Allélikus betegségek: egy gén, három betegség 
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Jó példaként szolgál a Duchenne izomsorvadás az indirekt molekuláris analízis bemutatására is. Ha nincs 

információnk az adott genetikai betegséget okozó specifikus mutáció pontos génen belüli helyzetéről, de 

rendelkezésre áll a családban több nemzedék mintája, kapcsoltsági vizsgálatot végezhetünk génen belüli vagy 

gén közeli polimorf markerekkel. A 8.2. ábrán látható analízis a dystrophin gén két oldalán található variábilis 

a1, a2 és b1, b2 markereket használja. Ebben az esetben az a1-b1 marker kombináció definiálja a Duchenne 

izomsorvadást okozó X kromoszómát. A harmadik nemzedék beteg fiú gyermekének leány testvérei esetében 

ezekkel a markerekkel lehetséges a hordozó állapot megállapítása. A III/2-es leány testvér hordozó, míg a III/1-

es leány testvér hordozó kromoszómát nem örökölt. 

8.2. ábra - 8.2. ábra. Kapcsoltsági vizsgálat hordozó állapot megállapítására 
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9. fejezet - 9. Példák monogénes 
betegségekre 

1. 

Az egyik leggyakoribb súlyos öröklött betegség a cisztikus fibrózis (CF). A betegség oka a CFTR klorid 

ioncsatorna kóros működése. A fehérje 1480 aminosavból áll, melyek a 9.1. ábrán látható doménszerkezetbe 

szerveződnek. A fehérje nagy része intracellulárisan foglal helyet, az egyenként hat transzmembrán egységet 

tartalmazó két transzmembrán domén (TM1, TM2, transmembrane domain 1, 2) alkotja a klorid csatornát. A 

csatorna nyitásban fontos szerepük van a nukleotid kötő doméneknek (NBD1, NBD2, nucleotide-binding 

domain 1, 2). Az intracellulárisan elhelyezkedő, citoszkeletonnal kapcsolatban levő karboxi terminális (TRL, 

treonin-arginin-leucin aminosavakkal végződik) számos más fehérje kapcsolódásában játszik szerepet. Ezek a 

fehérjék (az ábrán nyíllal jelöltek) nagymértékben befolyásolják a CFTR funkcióját, a konduktanciát, más 

ioncsatornák szabályozását illetve a CFTR sejten belüli lokalizációját is. A leggyakoribb CF-et okozó mutáció, a 

p.F508del, az NBD1-ben található. 

9.1. ábra - 9.1. ábra. A CFTR fehérje 

 

A CF molekuláris oka a CFTR génben bekövetkező funkcióvesztéssel járó mutáció(k). A betegség a CFTR 

fehérje nem megfelelő működése miatt alakul ki. A betegség autoszomális recesszíven öröklődik. A CFTR 

génben eddig több, mint 1600 patogén mutációt írtak le. Egyetlen mutáció, az 508-as aminosav helyen található 

fenilalanin deléciója áll a betegség hátterében az esetek kb. 70%-ában. A többi eltérés nagyfokú interetnikai 

variabilitást mutat, így szükséges minden populáció esetében a mutáció spektrum felmérése. A CF a 

leggyakoribb monogénes súlyos genetikai betegség, prevalenciája kb. 1:3000, hordozó frekvenciája 1:25. 

A 9.2. ábrán a mutációk molekuláris következményeinek egyfajta csoportosítása látható. Az I. osztályú patogén 

mutációk igen hamar beavatkoznak a CFTR termelésébe, ekkor a fehérje nem, vagy igen csökkent 

mennyiségben állítódik elő. Ezen eltérések olvasási keret eltolódást okozó mutációk, promotert érintő mutációk 

vagy trunkáló, korai stop kodont eredményező mutációk, esetleg nagy, több ezer nukleotidot érintő 

átrendeződések (deléciók, inzerciók) lehetnek. A II. osztályú mutációk esetében a fehérje érési folyamatai 
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sérülnek, a csomagolódás (folding) tökéletlensége miatt az újonnan szintetizált CFTR molekulák 

intracellulárisan elemésztődnek, a citoplazma membránba nem jutnak ki. A III. osztályú mutációk a CFTR 

csatorna funkciójához szükséges szabályozást érintik, interferálnak a nukleotid kötő doménekkel (NBD, 

nucleotide binding domain). A IV. osztályú mutációk a csatorna funkció sérülésével járnak, a CFTR vagy nem 

vezet, vagy rövid ideig van nyitva. Előfordulhatnak még olyan patogén eltérések is, melyek a már membránba 

kikerült CFTR élettartamát érintik károsan, azaz az túlságosan rövid lesz. Fenti mutációtípusok homozigóta, 

vagy összetett heterozigóta formában vezetnek a CF kialakulásához. A betegség molekuláris hátterének 

kiderítése nagy jelentőségű, mert klinikai kipróbálás alatt van több, mutáció specifikus terápiás szer is (pl. a 

p.Gly551Asp mutáció esetében), azaz a személyre szabott terápia a közeljövőben realitás lehet. 

9.2. ábra - 9.2. ábra. Monogénes betegségek: a cystás fibrosis (CF). 

 

A p.F508del a leggyakoribb cisztikus fibrózist okozó mutáció, három nukleotid olvasási keret eltolódást nem 

okozó deléciója az 508. fenilalanin aminosav kiesését eredményezi. A 9.3. ábra végigköveti a CFTR fehérje 

érési folyamatát, vad típus, illetve p.F508del mutáció esetén. Az endoplazmás retikulumban található CFTR 

fehérje (éretlen B) vad típus esetén továbbjut a stabil B állapotba, bár nagy részére nincs szükség, így 

proteaszómális degradációra kerül. A p.F508del mutáció esetében az összes szintetizálódó CFTR molekula 

degradálódik. A vad típusú CFTR fehérje a Golgi komplexben komplex glikozilációt kap és kijut a citoplazma 

membránba. Az ábra közepén az érési állapotnak megfelelő CFTR fehérje molekulák immunoblotting 

módszerrel történő kimutatása látható, a detektált molekula súlyok az érési állapotnak megfelelőek. 

9.3. ábra - 9.3. ábra. CF: a p.F508del mutáció hatása 
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10. fejezet - 10. Példák monogénes 
betegségekre 

1. 

A korábban ismertetett Duchenne/Becker izomsorvadás és a cisztikus fibrózis a leggyakoribb súlyos monogénes 

betegségek közé tartozik. Az alábbi példák más, igen ritka monogénes betegségeket érintenek, ízelítőt adva a 

rendkívül diverzitásból mind a mutáció spektrum, mind a klinikai kép, mind a molekuláris módszertani 

lehetőségek tekintetében. Megegyeznek viszont ezek a betegségek abban a tényben, hogy esetükben - mivel a 

gén klónozva van - a magzati diagnosztika, különösen ha ismert a családra jellemző genetikai háttér, immáron 

realitás (kivéve természetesen a multifaktoriális kórkép, a vénás thrombosis kockázati tényezőjét, a FV Leiden 

mutációt). 

1. PKHD1 gén. 

A lényegesen jóindulatúbb domináns párjával szemben az autoszomális recesszíven öröklődő policisztás 

vesebetegség (ARPKD, autosomal recessive polycystic kidney disease) igen jelentős morbiditási és 

mortalitási ok. A neonatális mortalitás 25-35%. A betegség prevalenciája 1:20000, míg a hordozó gyakoriság 

1:70. A felelős gén egy 4074 aminosav hosszúságú ismeretlen funkciójú nagy fehérjét, a fibrocystin vagy 

polyductint (10.1. ábra) kódoló gén, a PKHD1. 

10.1. ábra - 10.1. ábra. A PKHD1 fehérje szerkezete. 

 

A PKHD1 gén esetében mutációs forró pont hiányában a teljes gén vizsgálat az egyedüli megoldás. 

2. NPC1 gén. 

A Niemann-Pick C típusú betegség ritka lipid metabolikus monogénes kórkép, mely a koleszterin 

intracelluláris transzportját érinti. A betegség jelenleg nem gyógyítható, az életminőséget nagymértékben 
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rontja. A betegséget az esetek 95%-ában az NPC1 génben bekövetkezett mutációk okozzák. A kódolt fehérje 

szerkezete látható a 10.2. ábrán, bejelölve az eddig leírt funkcióvesztő patogén mutációk. 

10.2. ábra - 10.2. ábra. NPC1 fehérje 

 

A 10.3. ábrán a Niemann-Pick C típusú betegség hátterében álló NPC1 génben bekövetkezett mutációk 

fehérje szintű értelmezése látható. Az ábrázolt domén ciszteinben gazdag régió, ami azt jelenti, hogy a 

cisztein aminosavak által alkotott diszulfid híd igen fontos a domén csomagolódása (foldingja) és 

szerkezetének fenntartása szempontjából. Az ábrán dupla nyilakkal jelölt egy betűs aminosav kódok a már 

leírt patogén eltéréseket jelzik. A piros színnel jelölt aminosav pozíciók filogenetikai konzervativizmust 

mutatnak, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem tűrik az adott aminosav megváltozását, az így 

bekövetkezett mutáció nagymértékben interferál a domén szerkezetével. 

10.3. ábra - 10.3. ábra. Mutációk hatásának vizsgálata: NPC1 gén 
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3. Példák a véralvadás monogénes és multifaktoriális betegségeire. 

A véralvadás komplex humorális útja következtében fibrin háló alakul ki és zárja el a vér útját érfal sérülés 

esetén. E folyamat egyik része a végső effektor enzim, a trombin (a 10.4. ábrán T) aktiválódása. 

Ábramagyarázat: 

a. Az enzimatikus funkcióval nem bíró prokoaguláns kofaktor, a faktor V (FV) aktivációja. Az aktivációt 

trombin vagy aktív faktor X végzi. Az FVa funkciója az FXa kofaktoraként a protrombin trombinná 

alakítása. 

b. A trombin trombomodulin komplex aktiválja a protein C-t (PC), a természetes antikoagulánst. 

c. A faktor V-nek van antikoaguláns funkciója is. 

d. Az FXa / FVa komplex az aktivált membránon Ca2+ jelenlétében aktiválja a protrombint. 

e. A prokoaguláns faktor V a-t az APC kofaktora, a PS jelenlétében limitált proteolízissel több arginin 

mellett inaktiválja 

f. A prokoaguláns faktor V-a inaktivációját a trombin is képes elvégezni. 

g. A faktor VIII-a inaktivációja látható APC/PS/FVac által. 

Az ábrán szereplő FVIII fehérje génjében bekövetkező mutációk okozzák a hemofília A-t. Az APC és PS 

génekben bekövetkező funkcióvesztéssel járó mutációk súlyos trombotikus megbetegedéseket okoznak. A 

faktor X génjében bekövetkező mutációk súlyos vérzékenységet okoznak. A faktor V génjében bekövetkező 

mutációk mindkét irányba hathatnak. A funkcióvesztéssel járó mutációk recesszív öröklődésmenetet mutatva 

súlyos vérzékenységgel járó faktor V hiányt okoznak (melynek prevalenciája 1:1000000). Ezzel ellentétben 

az egyik APC általi inaktivációs helyet (ábra 5-ös pont) érintő 506-os arginin glutaminra változása azt 

megszünteti. Következményeként a keringésben lényegesen tovább marad az aktív, prokoaguláns faktor Va. 

Ez öröklött trombózis készséghez vezet. A heterozigóta genotípus 5-10-szeres, míg a homozigóta mutáns 

genotípus 50-100-szoros kockázatot jelent mély vénás trombózis elszenvedésére. Népegészségügyi 

jelentőségét az adja, hogy a faktor V Leiden mutáció igen gyakori, Magyarországon prevalenciája 10%. A 
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faktor V Leiden mutáció molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálata az egyik leggyakrabban igényelt 

diagnosztikai teszt. 

10.4. ábra - 10.4. ábra. Véralvadás: A protein C / protein S / Faktor V rendszer 

 

A molekuláris genetikai vizsgálatok gyakran kiegészülnek protein alapú tesztendszerekkel, mint láttuk fentebb a 

Duchenne izomsorvadás esetén, vagy mint az alábbi példa mutatja. A 10.5. ábrán egy V-ös véralvadási faktor 

(FV) hiányos csecsemő (IV nemzedék, nyíllal jelölt) családjának FV antigén szintjének meghatározása látható. 

Az autoszomális recesszíven öröklődő FV hiány igen ritka betegség, prevalenciája 1:1000000. A betegség 

kialakulásához két patogén, transz módon öröklődő mutációra van szükség. Az ábra tanúsága szerint az apai 

ágon az apai nagymamáig (II. 2) vezethető vissza a genetikai eltérés. Mivel az 50 % körüli faktor szint a 

véralvadás korrekt működéséhez elegendő, a heterozigóta hordozóban tünetek nem jelentkeznek. A másik 

mutáció csak a beteg édesanyjában (III. 2) mutatható ki, a korábbi nemzedékekben nem, ami a mutáció de novo 

keletkezésére utal. Az antigén szintek azt jelzik, hogy az FV hiány ebben az esetben un. CRM – (cross reactive 

material - ) azaz az FV aktivitás csökkenés az alacsony FV antigén szint miatt alakul ki, tehát a mutációk a 

fehérje keletkezésével vagy stabilitásával interferálnak. 

10.5. ábra - 10.5. ábra. A molekuláris genetikai diagnosztika fehérje szintű kiegészítő 

vizsgálatai: fehérje koncentráció meghatározás ELISA módszer segítségével 
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11. fejezet - 11. Farmakogenetika 

1. 

A molekuláris diagnosztika egyik igen dinamikusan fejlődő területe a farmakogenetika. A gyógyszerek a 

metabolizmus során olyan metabolitokká alakulnak, melyek vízoldékonyabbak, mint az eredeti gyógyszer, 

ezáltal könnyebben kiválasztódnak. A metabolizmus során a gyógyszerek előanyagai alakulhatnak aktív 

metabolittá, valamint mérgező metabolitok kialakulása is előfordulhat. A gyógyszer metabolizmus I-s fázisú 

reakciókra (oxidáció, redukció, hidrolízis) és II-es fázisú, ún. konjugációs reakciókra (szulfatálás, metiláció, 

glükuronidáció, acetiláció) oszthatók. Mindkét reakció típus (melyek neve nem egymásutániságot jelöl) 

leggyakrabban a zsíroldékony gyógyszereket alakítja vízoldékony metabolitokká, amelyek sokkal könnyebben 

kerülnek a vesék által kiválasztásra (11.1. ábra). Számos olyan enzim vesz részt a fenti folyamatokban, mely 

génje rendkívül polimorf, így néhány esetben a gyógyszerekre adott egyéni válasz genetikai okokkal 

megmagyarázható, illetve néhány gyógyszer esetében a személyre szabott terápia immáron a genetikai státusz 

ismeretében realitás. Ezáltal nemcsak könnyebben beállítható egy adott gyógyszer terápiás adagja, hanem 

elkerülhetők a súlyos, nem ritkán életet veszélyeztető mellékhatások kialakulása is. 

11.1. ábra - 11.1. ábra. A gyógyszer metabolizmus és a gyógyszerek kiválasztása 

 

1. CYP2D6. 

A CYP2D6 számos gyógyszer metabolizmusában vesz részt, az egyik farmakogenetikai célpont (11.2. ábra). 

Ha a 22-es kromoszómán levő CYP2D6 génben null allélt eredményező mutációk következnek be (fehér 

jelzés), a fenotípus gyenge metabolizáló lesz (PM, poor metabolizer). Ez a kaukázusi populáció 5-10%-át 

érinti. Normál dózisú gyógyszer adása esetén ezekben a betegekben súlyos mellékhatások fordulhatnak elő. 

Vannak olyan mutációk, melyek nem szüntetik meg teljesen, de csökkentik az enzimaktivitást (pöttyös 

jelzés). Az ilyen betegek az átmeneti metabolizálók (IM, intermediate metabolizers). Mellékhatások 

jelentkezésére itt is kell számítani (a populáció 10-15%-a). A vad típusú allélek (fekete jelzés) esetén van a 

normál enzimaktivitás, ők a normál metabolizálók (EM, extensive metabolizers, a populáció 65-80%-a). 

Előfordul a CYP2D6 gént érintő duplikáció/multiplikáció (UM, ultrarapid metabolizers, a populáció 5-10%-
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a), az ilyen gyors metabolizáló betegekben a normál dózisú gyógyszer hatástalan. Az ábra jobb oldalán 

látható a gyógyszer plazmában mérhető koncentrációja és a terápiás tartománya. 

11.2. ábra - 11.2. ábra. Genotípus-fenotípus összefüggések a CYP2D6 esetében. 

 

2. TPMT 

A thiopurin metiltranszferáz (TPMT) enzim (a xantin oxidázzal együtt) purin analóg gyógyszerek, mint a 6-

thioguanin, 6-merkaptopurin és azathioprin lebontásáért felelős. Az enzim aktivitásában az egyének és az 

egyes etnikai csoportok között jelentős különbségek figyelhetők meg. A jelenség hátterében a TPMT gén 

polimorfizmusa áll (11.3. ábra). 

A TPMT gén a 6-os kromoszómán található (6p22.3), 10 exonból és 9 intronból áll. Számos allélja ismert, 

melyek egymástól egy vagy több pontmutációban térnek el. A vad típusnak megfelelő TPMT*1 allél a 

leggyakoribb előfordulású. A többi allél jelenléte mind heterozigóta, mind homozigóta formában az enzim 

csökkent aktivitását eredményezi. A kaukázusi populációban a heterozigóták előfordulási gyakorisága 11%, 

míg a homozigóták 0,3%-ban fordulnak elő. A TPMT gén eddig leírt gyakoribb alléljai: TPMT*3A, 3B, 3C, 

3D, 2, 4, 5, 6, 7, melyek közül a TPMT*3A-D a leggyakoribb. 

Az alacsony (homozigóták) és a közepes (heterozigóták) enzimaktivitással bíró egyének a fent említett 

gyógyszerekből a standard dózisoknál kisebbet igényelnek, mert esetükben standard dózisok adása 

életveszélyes mellékhatások (myeloszupresszió és pancytopenia) kialakulását eredményezheti. 

A TPMT*1 allél felel meg a vad típusnak. A TPMT*2 allél az 5-ös exonon G238C cserét jelent, mely miatt 

alanin helyett prolin épül be. A TPMT*3A allél két pontmutáció együttes jelenlétét feltételezi: G460A-t a 7-

es exonon, mely alanin treonin cserét eredményez és az A719G-t a 10-es exonon, ami tirozin helyett cisztein 

beépülését eredményezi. A TPMT*3B allél a 7-es exonon G460A, míg a 3C allél a 10-es exonon A719G-t 

cserét jelent, a fent leírt aminosavcseréket eredményezve. A TPMT*3D allél a 3A allél két mutációja mellett 

egy G292T cserét is tartalmaz az 5-ös exonon, mely glutamin beépülése helyett stop kodon kialakulásához 

vezet. A TPMT*4 allél esetén a 9/10 intron-exon átmenetnél G>A nukleotid csere található. A TPMT*7 allél 

egy a 10-es exonon elhelyezkedő T681G mutációt tartalmaz, mely hisztidin glutamin aminosavcserét 

eredményez. 

11.3. ábra - 11.3. ábra. Humán TPMT mutációk 
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Az antikoaguláns terápia farmakogenetikája. 

A világon a leggyakrabban használt orális antikoaguláns a warfarin, mely használata bizonyos 

betegcsoportokban (pl. műbillentyűvel élő betegek) élethosszig tart. Egyik testvérgyógyszere az 

acenokumarol (Syncumar), mely Magyarországon igen elterjedt, nálunk a warfarin aránya nem több, mint 

10-15%. A warfarin hatásmechanizmusát illetően a K-vitamin ciklusba (11.4. ábra) avatkozik be. A K-

vitamin ciklus szükséges ahhoz, hogy a véralvadás bizonyos fehérjéiben (akár a pro- akár az antikoaguláns 

oldalon) az aktivált membránkötéshez szükséges gamma-karboxi-glutamát reziduumok előállítódjanak. Ilyen 

fehérjék a FII (protrombin), a FVII, a FIX, a FX, a protein C, a protein S. Ha nincs megfelelő gamma-

karboxiláció, nem lesz megfelelő Gla-domén, nem lesz jó membránkapcsolódás és nem lesz tökéletes 

alvadás. A K-vitamin ciklus egyik kulcsenzime a VKOR (Vitamin-K epoxid reductase). Feladata a K-vitamin 

epoxid formájának redukálása, mely két lépésben történik, előbb a kinon, majd hidrokinon forma alakul ki. A 

warfarin mindkét lépéssel interferál, ugyanoda kötődik az enzimen, mint a K-vitamin, de a kettő egyszerre 

nem fér el. A warfarin/syncumar hatás monitorozására használják az INR-t. 

A warfarin/syncumar farmakogenetikája. 

A warfarin/syncumar típusú gyógyszerek farmakogenetikája népegészségügyi szempontból fontos kérdés. 

Mindkét gyógyszer optikai izomerek elegyeként létezik, de míg a warfarin esetében az S izomer felelős az 

antikoaguláns válasz nagy részéért, addig a syncumar esetében az R izomer. A metabolizmus kulcsenzimje az 

S izomerek esetében a CYP2C9, melynek két gyakoribb változata is csökkent enzimaktivitással jár (CYP2C9 

*2 és *3 allélek). A VKORC1 gén igen polimorf, de a funkcionálisan ható polimorfizmus vizsgálata 

elégséges (-1639G>A). Nagy nemzetközi kollaboráció eredményeképp elkészült egy farmakogenetikai 

alapokon nyugvó warfarin adagolási algoritmus, mely már egy Excel kalkulációs táblázat formájában 

rendelkezésre is áll. Végső soron a CYP2C9 genetikai állapota a hatásos gyógyszer (warfarin) rendelkezésre 

álló mennyiségét fogja befolyásolni, míg a VKORC1 genetikai állapota a K-vitamin ciklus hatékonyságát. 

11.4. ábra - 11.4. ábra. A K-vitamin ciklus és annak farmakogenetikai aspektusa. 



 11. Farmakogenetika  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



   

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

12. fejezet - 12. A molekuláris 
diagnosztika metodológiája 

1. 

A molekuláris diagnosztika vizsgálati területei felölelik a korábban tárgyalt monogénes, multifaktoriális és 

farmakogenetikai területeket, de azonos metodikai eszköztárat használ a molekuláris onkológia (patológia) és a 

molekuláris mikrobiológiai diagnosztika is. 

Számos genetikai betegség esetén a klinikai diagnózis (megerősítve valamely nem genetikai laboratóriumi 

diagnosztikai teszttel) egyértelművé teszi a keresés irányát (12.1. ábra I.). Amennyiben a gén nem ismert, de 

fizikai helye igen, kapcsoltsági vizsgálatot lehet végezni a génen belüli vagy a génhez közeli genetikai 

markerekkel. Ez esetben szükség van családtagok DNS mintájára is, akár több nemzedékre visszamenőleg. Ha 

ezek a minták nem állnak rendelkezésre, a minta tárolás (biobank) az egyedüli megoldás addig, amíg a genetikai 

háttér nem lesz tisztázott. Biztos klinikai diagnózis (illetve adott betegség gyanúja esetén (II.) is) a gén ismerete 

nagymértékben megkönnyíti a diagnosztikai munkát, illetve a genotípus/fenotípus összefüggések felállítását. 

Ekkor az adott génben a kóroki mutáció definiálása a cél, ahol minden helyzetben az adott gén/betegség 

sajátosságainak megfelelően kell a vizsgálatokat megtervezni. Ha a génben a mutációk szórtan helyezkednek el, 

nincs mutációs forró pont, akkor mutáció szűrőmódszereket (egyszálú DNS konformációs polimorfizmus, 

heteroduplex analízis, denaturáló HPLC, nagy felbontású olvadáspont analízis) használhatunk. Ha nagyobb 

genetikai struktúrákat érintő átrendeződések a jellemzőek, úgy citogenetikai módszerek használata lehetséges. 

Ha a mutációk helye ismert, pl. mutációs forró pont van a génben (ami kialakulhat alapító hatásként és 

visszatérő mutációs eseményként is), úgy mutáció detektáló módszer használata (allélspecifikus PCR, 

allélspecifikus oligonukleotid hibridizáció, PCR-restrikciós emésztés, hibridizációs vagy hidrolízis próbák) is 

lehetséges. Ez utóbbi módszereket szokták használni a nagy populációt érintő, gyakoribb betegségek 

diagnosztikai vagy prediktív molekuláris tesztelése során is. 

12.1. ábra - 12.1. ábra. A fenotípustól a genotípusig 
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A molekuláris genetikai diagnosztikai vizsgálatok leggyakoribb vizsgálati anyaga a genomiális DNS. A 

genomiális DNS-t régen fenol-kloroformos extrakcióval vagy kisózásos módszerrel nyerték. Ezek a metódusok 

azonban lassúak, körülményesek és gyakran veszélyes anyagok használatát teszik elkerülhetetlenné. A DNS 

izolálás következő nemzedéke szilika membránon történik. A módszer azon az elven működik, hogy a 

DNS/RNS magas sókoncentráció mellett szeletíven kötődik szilika membránhoz. A kiindulási mintaanyag 

(leggyakrabban EDTA-val vagy citráttal alvadás gátolt teljes vér) sejtes elemeinek lizálása után a lizátumot egy 

szilika membránt tartalmazó centrifugációs mikrooszlopra visszük fel. Ezt követően különböző pufferekkel 

mossuk, centrifugáljuk, majd, miután minden szennyeződést eltávolítottunk, a tiszta DNS/RNS oldatot alacsony 

sókoncentrációjú pufferrel vagy steril ioncserélt vízzel eluáljuk. A módszer alkalmas arra, hogy egy órán belül 

DNS-hez jussunk. Hátrányai a sok centrifugálásos lépés és a magas ár, valamint a viszonylag kis mennyiségű 

preparált DNS. Az izolált DNS akkor használható fel, ha koncentrációja és tisztasága megfelelő. A DNS oldat 

elnyelési maximuma 260 nm-en van (egy abszorbancia egység 50 ug DNS-nek felel meg), az ezen a 

hullámhosszon kapott abszorbancia a DNS koncentrációjával arányos. A fehérjék elnyelési maximuma 280 nm-

en van. A két hullámhosszon mért abszorbancia értékek hányadosából következtethetünk a DNS oldat 

tisztaságára (azaz a fehérje szennyezettség mértékére). Ennek a hányadosnak 1,7-1,9 között kell lennie, az ennél 

alacsonyabb érték fehérje szennyeződésre utal, ami a későbbi eljárásokat zavarhatja. A tömény DNS oldat +4 

fokon hónapokig, -20 fokon évekig, -70 fokon definiálatlan ideig tárolható degradáció nélkül. 

12.2. ábra - 12.2. ábra. DNS izolálás szilika centrifugációs mikrooszlopon 

 

A molekuláris genetikai diagnosztika a PCR módszerének felfedezésével és elterjedésével lépett a rutin 

laboratóriumi diagnosztikai módszerek sorába (a módszer kifejlesztője, Kary Mullis 1993-ban Nobel díjat kapott 

érte). A PCR egy in vitro technika két ismert szekvencia között található DNS szakasz megsokszorozására. A 

PCR a DNS fizikai tulajdonságait (reverzibilis de- és renaturációs képesség), valamint egy DNS polimeráz 

enzim (leggyakrabban Taq) hőstabilitását használja ki. A reakció ciklusokból áll. Minden ciklus egy 

denaturációs lépéssel kezdődik, amikor 95 fokon a DNS kettős szálait összekötő hidrogén hidak felbomlanak. 

Ezt egy hirtelen hűtés szakítja meg (50-65 fokra). Ekkor hibridizálnak a templáthoz (a genomiális DNS 

primerekkel komplementer szálaihoz) az oligonukleotid primerek. Az új DNS szál szintézise 72 fokon zajlik. 

Egy standard PCR reakció komponensei: 

1. Templát DNS 

2. Oligonukleotid primerek 
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A primerek egyrészt meghatározzák a DNS szintézis startpontját (a DNS polimeráz enzim csak úgy tud 

elindulni az új DNS szál szintézisével, ha egy hibridizált oligonukleotidot talál), illetve definiálják azt a 

szakaszt, amely amplifikációra kerül. Ez azt is jelenti, hogy az egyik primer a DNS sense szálához kell, hogy 

hibridizáljon, míg a másik az antisense szálhoz. A DNS szintézise 5’- 3’ irányban folyik, így a két primer 

közti DNS szakasz kerül újra és újra szintetizálásra. 

3. Hőstabil DNS polimeráz enzim 

Leggyakrabban a Thermus aquaticus hőforrásban élő baktérium DNS polimeráza használatos natív vagy 

rekombináns formában. 

4. dNTP 

A DNS-t felépítő dezoxi-nukleotidok trifoszfát formában (dATP, dCTP, dTTP, dGTP). 

5. Puffer 

Biztosítja az enzim működéséhez megfelelő ionerőt és koncentrációkat. 

Leggyakrabban használt PCR típusok: 

1. Standard PCR: pontmutációk és egyéb, néhány nukleotidot érintő változások detektálására alkalmas módszer. 

2. Multiplex PCR: bizonyos génszakaszok egyszerre történő amplifikációja és az azt követő elektroforézissel 

való kimutatásuk. Ezt a módszert használjuk pl a Duchenne izom dystrophia molekuláris genetikai 

diagnosztikájában a Chamberlain és Beggs reakciókban, ahol a betegséget nagyrészt (kb. 70%-ban) deléciók 

okozzák. 

3. Long PCR: a Taq polimeráz mellett tartalmaz egy exonukleáz aktivitással rendelkező enzimet is (hogy az 

esetlegesen rossz helyre beépülő nukleotidokat kivágja), amely révén az átlagos PCR terméknél (max. 1000 

bp) nagyobb termékek amplifikálása válik lehetővé (legfeljebb 40 kb-ig). Ezt használjuk pl. a Friedreich 

ataxia molekuláris diagnosztikájában. 

4. Kvantitatív, valósidejű PCR: A mintában lévő DNS/cDNS mennyiségének meghatározására alkalmas 

metodika. A rutin diagnosztikában leginkább alkalmazott eljárás a fluoreszcens detektáláson alapuló valós 

idejű PCR módszer. A PCR minden egyes ciklusában – a keletkező PCR termékekhez kötődő fluoreszcens 

festék vagy fluoreszcensen jelölt hibridizációs próba segítségével – megmérjük a keletkezett PCR termék 

mennyiségét jelző fluoreszcencia intenzitást. A reakció lezajlása után a készülék programja meghatározza azt 

a ciklust, amelyben a PCR termék fluoreszcenciája már éppen meghaladta a háttér fluoreszcenciáját 

(áttöréspont, Ct). Ha olyan standardokat használunk, amelyek a vizsgált DNS-szakasz ismert koncentrációját 

(kópiaszámát) tartalmazzák, és ezt ábrázoljuk a Ct értékeik függvényében, akkor az így kapott standard görbe 

segítségével meghatározhatjuk egy adott minta vizsgált specifikus DNS/cDNS koncentrációját. Ezt az 

eljárást használjuk pl. a t(9;22) (bcr/abl) transzlokáció kimutatására és a keletkezett bcr/abl transzkriptek 

mennyiségének meghatározására. 

12.3. ábra - 12.3. ábra. A PCR (polymerase chain reaction, polimeráz láncreakció) 
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13. fejezet - 13. A molekuláris 
diagnosztika metodológiája 

1. 

A diagnosztika során az adott molekuláris problémához kell választani a megfelelő módszertant. A mutációs 

szűrő módszereket akkor használjuk, ha ismert génben keresünk ismeretlen mutációt. Ezek a módszerek PCR 

amplifikáció alapúak és a DNS fizikai tulajdonságait használják fel. Korábban az egyszálú DNS konformációs 

polimorfizmust (SSCP, single strand conformational polymorphism), a denaturáló grádiens gél elektroforézist 

(DGGE) és a heteroduplex analízist használták. 

Az SSCP során a PCR reakciót követően a mintát felhevítik, majd nagyon hirtelen lehűtik. Ekkor a 

komplementer DNS szálak nem tudják megtalálni egymást, így a stabilizáció az adott egyszálú DNS-en belül 

valósul meg. A termékek nem denaturáló elektroforézissel történő elválasztása során a konformáció különbség 

mobilitás különbségben mutatkozik meg. Hasonló alapelvű a heteroduplex analízis is, csak ott a lassú hűtés 

miatt a komplementer szálaknak lehetőségük nyílik a hibridizációra. A DGGE során a denaturáció egy grádiens 

gél elektroforézis során valósul meg. 

Később a megfelelő műszerek optimalizálásával lehetőség nyílt egyfajta automatizációra (dHLPC, 13.1. ábra). 

A módszer használata azon alapul, hogy a rendszerben jelen van vad típusú és mutáns allél. PCR amplifikációt 

követő denaturációt végzünk, majd a rendszer megfelelő körülményeinek kiválasztásával engedjük a 

komplementer szálak rehibridizációját. Mutáció esetén két komplex alakulhat ki: 

• - homoduplexek, melyek a vad típusú sense és vad típusú antisense, valamint a mutáns sense és mutáns 

antisense szálak hibridizációjával alakulnak ki 

• - heteroduplexek, melyek a vad típusú sense mutáns antisense, valamint a mutáns sense és vad típusú 

antisense szálak hibridizációjával alakulnak ki. 

A következő lépés egy speciális HPLC rendszeren történő elválasztás, részlegesen denaturáló körülmények 

között. A heteroduplexek és homoduplexek mobilitása a részlegesen denaturáló körülmények között különböző, 

így a detektált csúcsok száma utal az esetleges mutáció jelenlétére. A módszer, hasonlóan a többi mutáció szűrő 

módszerhez, nem ad felvilágosítást a mutáció minőségéről és a PCR terméken belül elfoglalt helyéről, ezért az 

aberráns mobilitást mutató mintákat tovább kell vizsgálni (pl. DNS szekvenálással) annak megállapítására, hogy 

az eltérés ártalmatlan polimorfizmus vagy csendes mutáció, esetleg a betegség hátterében álló patogén mutáció. 

13.1. ábra - 13.1. ábra. Ismeretlen mutáció keresése (mutációs szűrő módszerek): 

denaturáló HPLC (dHPLC) 
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Amennyiben az adott betegségben mutációs forró pont nem ismert, de az tudott, hogy az aminosav cserével járó 

mutációk kevéssé játszanak szerepet a fenotípus kialakításában, úgy a protein trunkációs teszt (protein 

truncation test, PTT) használata segíthet a molekuláris háttér felderítésében. A PTT az olvasási keret 

eltolódással, splicing helyet érintő, illetve nonsense mutációk vizsgálatára alkalmas, transzkripción és 

transzláción alapuló vizsgáló módszer. A kiindulási anyag vagy mRNS, amelyet reverz transzkripcióval cDNS-

sé alakítunk, vagy ritkábban egy-egy nagy exon a genomiális DNS-ben. A módszer alkalmazása során 

módosított primerekkel start kodont építünk be a vizsgálandó mintába és in vitro transzkripciót, majd ezt 

követően transzlációt végzünk. A keletkezett terméket SDS-PAGE elektroforézissel választjuk el és detektáljuk 

valamilyen általában specifikus módon (pl. antitest segítségével). A módszer előnye és hátránya is az, hogy 

kizárólag olyan mutációkat tud vizsgálni, melyek a stop kodon helyét megváltoztatják (akár trunkáló módon, 

akár az eredeti stop kodon mutálódása miatt kialakuló hosszabb fehérje keletkezése miatt), aminosav cserével 

járó eltéréseket nem. Az ábra alsó részén példák láthatók mind trunkáló (3,8,11. sáv), mind az eredeti terméknél 

hosszabb fehérjét eredményező mutáció (5. sáv) vizsgálatára. 

Mivel az in vitro rendszer nem tartalmazza a releváns komponenseket, a detektált eltérés nem biztos, hogy in 

vivo eljut a fehérje megszintetizálásának szintjére (nonsense-mediated mRNA decay nem történik meg a teszt 

használatakor). A PTT elterjedését gátolja nehéz, laborigényes kivitelezése. 

13.2. ábra - 13.2. ábra. Mutációk patogenitás vizsgálata: protein trunkációs teszt (PTT, 

protein truncation test) 
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14. fejezet - 14. A molekuláris 
diagnosztika metodológiája 

1. 

A rutin molekuláris genetikai diagnosztika leggyakrabban használt módszerei az ismert eltérések kimutatását 

célozzák. Ilyenek a mutációs forró pontok, az alapító hatású mutációk, illetve a kockázati tényezők vagy a 

farmakogenetikai célpontok. Tradicionálisan a leggyakrabban használt mutáció kimutatási módszer a PCR-t 

követő restrikciós emésztés (PCR-RFLP). Mivel a bakteriális restrikciós endonukleázok igen specifikus 

szekvencia motívumot ismernek fel, jól használhatók az olyan mutációk jelenlétének vagy hiányának 

detektálására, amely eltérések ilyen restrikciós felismerő szekvencia motívumban vannak. Az ismert néhány 

száz restrikciós endonukleáz számos esetben segít a pontmutációk kimutatásánál. Ebben az esetben a PCR-t 

követő restrikciós emésztés után egy agaróz vagy akrilamid gélelektroforézissel választják el a restrikciós 

fragmenteket. A fragmentek számából és hosszából lehet következtetni a genotípusra. 

Az allélspecifikus PCR olyan mutációk kimutatására alkalmas, melyek pozícióját és a lehetséges nukleotidokat 

ismerjük (ismert mutációk detektáló módszere). A módszer alapelve az, hogy a Taq polimeráz enzim 

működéséhez igényli az adott primer tökéletes hibridizációját, azaz a 3’ inkomplementaritást nem képes 

tolerálni, az így hibridizált oligonukleotidot primerként nem tudja használni (14.1. ábra). A rendszer tartalmaz 

egy közös oligonukleotid primert (az ábra jobb oldalán látható) és tartalmaz a lehetséges allélekre specifikus 

oligonukleotid primereket (az egyik allélre specifikus látható az ábra bal oldalán). A PCR reakció két, egymástól 

elkülönített reakciótérben zajlik. A körülmények óvatos megválasztása lehetővé teszi az allélspecifikus 

amplifikációt. Az ábrán felül látható esetben az allélspecifikus primer tökéletesen hibridizál a templát (általában 

genomiális) DNS – hez. Ennek eredményeképpen ebben a reakciótérben termék keletkezik, melyet detektálni 

tudunk (pl. elektroforézissel). Az ábra alsó részén a templát DNS-ben bekövetkezett pontmutáció miatt a primer 

nem képes a templáthoz tökéletesen behibridizálni (3’ vég inkomplementaritás). Amennyiben a lehetséges 

kombinációkkal állítjuk össze a reakciót, több mutációt tudunk egyidejűleg vizsgálni. A módszer alkalmas az 

összes lehetséges (vad típus, heterozigóta, homozigóta mutáns) genotípus kimutatására. Az allélspecifikus PCR 

számos néven (ASO-PCR, ARMS) található a szakirodalomban, illetve kereskedelmi forgalomban is 

hozzáférhetők az ilyen alapelven fejlesztett mutáció detektáló kitek. 

14.1. ábra - 14.1. ábra. Az allélspecifikus PCR alapelve 
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Az allélspecifikus PCR azonban még mindig olyan módszer, amely gél elektroforetikus elválasztást igényel. 

Számos olyan törekvés volt, ami ezt a lépést próbálja kiküszöbölni, és más alapelveket használ az allélek közötti 

diszkriminációhoz. 

Az allélspecifikus oligonukleotid hibridizáció kis skálájú, egy vagy néhány nukleotidot érintő genetikai 

eltérések detektálására szolgáló molekuláris genetikai diagnosztikai módszer (14.2. ábra). A módszer alapelve a 

tökéletes illetve nem tökéletes nukleinsav hibridizáció közti olvadáspont különbség. A teszt egy nylon vagy 

nitrocellulóz membránon kerül kivitelezésre. A membránra különböző szekvenciájú oligonukleotid próbák, 15-

20 nukleotid hosszúságú, egyszálú DNS láncok vannak felcseppentve és immobilizálva. Egy mutációs helyet 

két, az adott lehetséges allélre specifikus próba definiál. Általában a próbák úgy vannak tervezve, hogy a 

közepük különbözzön. A PCR reakciót egy, az 5’ végén módosított (biotinált) primerrel és egy módosítatlan 

primerrel végezzük. Ennek eredményeképp minden PCR termék egy szála az 5’ végén egy biotin molekulát fog 

hordozni, melynek a detektálásnál lesz szerepe. A PCR elvégzése után a PCR terméket denaturáljuk és a 

denaturált PCR terméket a membrán csíkra hibridizáltatjuk. Az optimalizált tesztben az adott allél-specifikus 

próbához kizárólag a vele tökéletesen komplementer PCR termék fog hibridizálódni, az attól egyetlen egy 

nukleotidban eltérő termék már nem. Mivel az adott mutációs helyet két próba definiál, így mindhárom 

genotípus elkülönítése lehetséges. A hibridizáció és a megfelelő, a nem kötődött PCR termékeket eltávolító 

mosási lépések után a rendszerhez streptavidin-enzim konjugátot adunk (az enzim leggyakrabban alkalikus 

foszfatáz (AP) vagy torma peroxidáz (HRP)). A megfelelő szubsztrát hozzáadásával kizárólag ott tapasztalunk 

szín reakciót, ahol történt hibridizáció. A rendszer nagymértékben multiplexálható, egyidejűleg akár tucatnyi 

pontmutáció, vagy kis deléció, inzerció vizsgálható. Kereskedelmi forgalomban is hozzáférhetők az ilyen 

alapelven fejlesztett mutáció detektáló kitek. 

14.2. ábra - 14.2. ábra. Mutáció kimutatás allélspecifikus oligonukleotid hibridizációval 
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Az allélspecifikus oligonukleotid hibridizáció egyik fontos felhasználási területét mutatja a 14.3. ábra. A 

cisztikus fibrózis hátterében álló CFTR génmutációk nagyfokú heterogenitást mutatnak, több mint 1600 

különböző patogén eltérést írtak eddig le. Körülbelül 30 gyakoribb olyan mutáció van, amely a vizsgált 

populációkban általában okozza a betegséget, ezért a kereskedelmi forgalomban kapható mutáció detektáló 

diagnosztikai kitek ezekre, a szakmailag elfogadott mutációs panelre koncentrálnak. Az ábrán egy ilyen, az 

allélspecifikus oligonukleotid hibridizáció elvén működő kit és annak néhány leolvasási eredménye látható. A 

vizsgált mutációk nagy száma szükségessé teszi két membráncsík használatát. A mutációk mind vad típus, mind 

mutáns alléljükkel reprezentálva vannak. Az ábra bal oldalán a CFTR19, míg a jobb oldalán a CFTR17+Tn kit 

látható. Egy minta vizsgálata során a két membráncsík használatával számos mutációt tudunk vizsgálni. Az első 

minta vad típusúnak bizonyult, amit az mutat, hogy mindkét membráncsík esetében kizárólag a normál próba 

szekvenciához történt hibridizáció. A második minta genotípusa p.F508del (ami a leggyakoribb cisztikus 

fibrózist okozó mutáció), homozigóta formában. Erre az utal, hogy a CFTR19 membráncsíkon kizárólag az 

M.F508del allélspecifikus próba helyén tudtunk jelet detektálni, a W.F508del = W.I507del normál allélre 

specifikus oligonukleotid próba helyén nem. A harmadik minta vizsgálata során két eltérést is sikerült kimutatni. 

A M.G542X mutáció a CFTR19, a M.R117H mutáció a CFTR17+Tn membráncsíkon adott jelet. Mivel mindkét 

genetikai eltérés esetében a normál próba is mutatott hibridizációt, így mindkét esetben a genotípus 

heterozigóta, azaz összetett heterozigótaság mutatható ki. A negyedik minta analízise a harmadikéhoz hasonlóan 

zárult, azaz két mutáció heterozigótaságát mutattuk ki. A két eltérés a p.S1251N és a 394delTT. Egy ilyen vagy 

ehhez hasonló mutáció detektáló kittel a patogén CFTR génmutációk 80-95 százaléka kimutatható, populációtól 

függően. 

14.3. ábra - 14.3. ábra. Allélspecifikus oligonukleotid hibridizáció használata a 

leggyakoribb cisztikus fibrózist okozó genetikai eltérések kimutatására 
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15. fejezet - 15. A molekuláris 
diagnosztika metodológiája 

1. 

Szintén kereskedelmi forgalomban hozzáférhető bizonyos mutáció analízisre az oligonukleotid ligációs teszt 

(OLA, oligonucleotide ligation assay). Ennek felhasználási elvét mutatja CFTR mutációk vizsgálata esetén a 

15.1. ábra. A teszt ismert mutációk kimutatását teszi lehetővé. Egy mutációs helyet két oligonukleotid próba 

definiál. Addig, amíg a fluoreszcens festékkel jelölt közös próba mindenképp behibridizál a templát DNS-hez 

(ez minden esetben korábban felamplifikált PCR termék) az allél specifikus próba kizárólag az adott allélre 

képes hibridizálni, azaz a normál próba a vad típusú, míg a mutáns próba a mutációt hordozó allélre. A 

hibridizált oligonukleotidok kovalens összekötését hőstabil ligáz enzim valósítja meg és a keletkezett termékek 

elektroforetikusan kerülnek elválasztásra. A módszer festékek és próbahosszok változtatásával erősen 

multiplexálható, lehetővé téve egyidejűleg akár 20-30 különböző mutáció bármely genotípus szerinti 

elkülönítését és analízisét. 

15.1. ábra - 15.1. ábra. Mutáció kimutatás oligonukleotid ligációs teszttel 

 

A fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) elvén alapuló valós idejű PCR reakciót mutatja a 15.2. 

ábra. A felső részen a két, donor illetve akceptor festékkel jelölt egyszálú oligonukleotid próba látható együtt a 

vizsgálni kívánt DNS templáttal. Amennyiben a donor festék gerjesztési hullámhosszának megfelelő fénnyel 

világítjuk meg a rendszert, és a donor festék nem kerül közel az akceptor festékhez (azaz a próbák nincsenek a 

templáthoz hibridizált állapotban), a donor festék a saját emissziós hullámhosszán emittálva tér vissza 

alapállapotba (középső ábra rész). Amennyiben a két próba behibridizál a templát DNS-hez, a donor festék nem 

emisszióval, hanem energiatranszferrel tér vissza alapállapotba, egyidejűleg gerjeszti az akceptor festéket. Azaz, 

a donor festék gerjesztésével az akceptor festékre jellemző emissziós hullámhosszon detektálhatunk 

fluoreszcens jelet. A módszer alkalmas arra, hogy a PCR reakciót valós időben kövessük. Ha az egyik próba 

mutációs hely fölé van tervezve, akkor a rendszerrel pontmutációkat vagy egyéb kis skálájú mutációkat tudunk 

kimutatni. Ekkor a PCR reakció kivitelezése után lassú hevítéssel és a fluoreszcens jel folyamatos követésével a 

tökéletes komplementaritást mutató próba vad típusú templát hibrid, illetve a nem tökéletes komplementaritást 
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mutató próba mutáns templát hibrid közti olvadáspont különbséget a fluoreszcencia jel különböző 

hőmérsékleteken bekövetkező csökkenése mutatja meg. 

15.2. ábra - 15.2. ábra. Mutáció kimutatás hibridizációs próbákkal - fluoreszcencia 

rezonancia energia transzfer 

 

A 15.3. és 15.4. ábrán a mutációs hely fölé tervezett detektáló, vagy szenzor próba és a közvetlenül e próba 

mellé tervezett horgonyzó (anchor) próba helyzete látható a DNS templáton. 

15.3. ábra - 15.3. ábra. Mutáció kimutatás fluoreszcensen jelölt hibridizációs próbákkal 
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A 15.3. ábra azt az esetet mutatja, amikor a vad típusra tervezett detektáló próba mutáció fölött foglal helyet, így 

a komplementaritás nem tökéletes (jobbról a negyedik nukleotid pozíció). Az ábrán a horganyzó próba 3’ végén 

látható piros jelzés az egyik, míg a detektáló próba 5’ végén látható sárga jelzés a másik festéket jelöli. A 

festékek egyike donor, míg a másik akceptor szerepet tölt be. A detektálás alapja a fluoreszcencia rezonancia 

energia transzfer (FRET). Az ábra ellenpárja a 15.4. ábrán látható, ahol a vad típusra tervezett detektáló próba 

vad típusú genomiális DNS-hez hibridizál, így tökéletesen komplementer vele. 

15.4. ábra - 15.4. ábra. Mutáció kimutatás fluoreszcensen jelölt hibridizációs próbákkal 
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A multiplex ligáció függő próba amplifikáció (multiplex ligation-dependent probe amplification, MLPA) olyan 

molekuláris genetikai diagnosztikai módszer, mely alkalmas génszakasz duplikációk és deléciók detektálására, 

akár heterozigóta formában is. Ezáltal lehetőség van például hordozók kimutatására olyan betegségek esetében, 

ahol a kóroki tényezők a fentiek (Duchenne/Becker izomsorvadás). A módszer igen kis kópia számbeli 

különbségeket képes kimutatni, kis szakaszok (pl. exonok) esetén. Elve szerint olyan oligonukleotidokat 

amplifikálunk, melyek a genomiális DNS templátra hibridizálva előzőleg összeligálódtak. Minden MLPA próba 

szett két specifikus oligonukleotidot, egy rövid szintetikus és egy hosszabb próbát tartalmaz exononként (a 

rendszer multiplexálható). A rövid szintetikus oligonukleotid próba tartalmaz target specifikus szekvenciát (21-

30 bázis) a 3’ végen, és egy 19 bázisból álló szekvenciát az 5’ végen, ami azonos a jelzett PCR primerrel, míg a 

hosszú próba a génspecifikus szekvencián túl ún. töltelékszekvenciát és a másik PCR primernek megfelelő 

szekvenciát tartalmazza. A módszer alkalmazásakor a próba mixet a genomiális DNS-hez hibridizáltatjuk. Ezt 

követi a ligáz enzim hozzáadása, ami a hibridizált (ezáltal egymás közvetlen közelében levő, a templáton 

immobilizált) próbákat ligálja, így a ligált termékek száma arányos a reakcióban levő megfelelő kiindulási DNS 

szakaszok mennyiségével. Ezt követően PCR primerekkel és a PCR egyéb szükséges komponenseivel PCR 

reakciót indítunk. A hosszú próbákat úgy tervezték, hogy a PCR termékek egymástól néhány nukleotid 

hosszúságban különbözzenek (ezt definiálja a töltelék szekvencia), így azok nagy felbontású kapilláris 

elektroforézissel elválaszthatók. A kapilláris elektroforézis során a műszer elektroferogrammot készít, melynek 

X-tengelyén a mintából származó PCR termékek belső molekulasúly standardhoz viszonyított nagysága, míg az 

Y-tengelyen a fluoreszcencia intenzitás látható. Mivel a fluoreszcencia intenzitás a kezdeti kópia szám 

függvénye, az értékelés alapja a csúcs intenzitások összehasonlítása. 

15.5. ábra - 15.5. ábra. Multiplex ligáció függő próba amplifikáció (MLPA, multiplex 

ligation dependent probe amplification) 
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A kis skálájú mutációk kimutatásának referencia módszere a DNS szekvenálás, azaz a DNS nukleotid 

sorrendjének a megállapítása. A módszer kifejlesztése Sanger nevéhez fűződik (Nobel-díj). A DNS szekvenálás 

tett lehetővé a Humán Genom Projekt megvalósítását. Az eredetileg nehézkes, bakteriális klónozást (15.6(50). 

ábra) és nagyméretű, kézzel öntött akrilamid gél elektroforézis lépéseket is magában foglaló módszer a 

későbbiekben lényegesen egyszerűsödött és automatizálódott, de mindvégig megtartotta az elektroforetikus 

elválasztás szükségességét A ábra bal oldalán a hagyományos, Sanger DNS szekvenálás látható, míg a jobb 

oldalon az egyre nagyobb teret nyerő új generációs DNS szekvenálások. Elektroforetikus lépés az új generációs 

technikákban nem szerepel, ez esetben az áteresztőképesség igen nagy, az ennek megfelelő bioinformatikai 

igénnyel. Az új generációs DNS szekvenálások jelentik a genetikai forradalom új állomását, és előrelátható a 

molekuláris diagnosztikára gyakorolt alapvető hatásuk is, a genomikai szemlélet egyre hangsúlyosabb 

megjelenése formájában. 

15.6. ábra - 15.6. ábra. A DNS szekvenálás különböző formái. 
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