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BEVEZETÉS: 
 

Betegségek vizsgálatában, diagnosztikájában, terápiájában nagy jelentőségük van a 

molekuláris genetikai vizsgálatok eredményeinek. Segítséget nyújthatnak a diagnózis 

felállításában olyan esetekben, amelyekben a klinikai tünetek és az egyéb laborvizsgálatok 

nem utalnak egyértelműen az adott örökletes betegségre. Segíthetnek elkülöníteni az örökletes 

betegséget a szerzett formától. Külön kiemelhető a preszimptomatikus, azaz még a klinikai 

tünetek előtt végzett diagnosztika is, hiszen egyes betegségek esetében lehetőség nyílhat arra, 

hogy az időben elkezdett célzott terápiával megelőzzük a betegség kialakulását. Célja lehet a 

DNS-diagnosztikának, hogy a mutáció és a betegség lefolyása között összefüggéseket 

keressen. A különböző mutációk azonosítása lehetőséget ad arra, hogy optimális terápiát, 

illetve életmódot lehessen kialakítani. 

Ezek a szempontok főként a kevésbé súlyos (azonban legtöbbször gyakori) kórképek 

diagnosztikájában és megelőzésében lényegesek. Ebből adódóan a populációs vizsgálatok 

fontos szerepet játszhatnak egyes betegségek genetikai hátterének tisztázásában, speciális, 

személyekre, csoportokra szabott terápia kifejlesztésében. Különböző betegcsoportokban 

előforduló eltérő mutációk vizsgálata segítséget nyújthat a mutáció kialakulási 

mechanizmusának pontosabb megértéséhez, a mutáció eredetének feltérképezéséhez, és nem 

utolsó sorban a vizsgálati stratégiák optimalizálásához. 

A súlyosabb, csak igen nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhető örökletes betegségek 

esetében az érintett családok gyakran igénylik a magzati korban elvégezhető (prenatális) 

diagnosztikát. A magzat genetikai státuszának pontos meghatározása a modern genetikai 

tanácsadás alapja. Rendkívül fontos a mutációt hordozó, de egészséges családtagok 

azonosítása is (hordozó [carrier] diagnosztika). A súlyos, örökletes betegségek oki 

terápiájának, a génterápiának a betegség-gén és mutációinak ismerete szintén alapvető 

feltétele. 

Dolgozatomban a molekuláris genetikai vizsgálatok fent említett lehetőségeit mutatom 

be négy általam is vizsgált monogénes recesszív betegség, a juvenilis hemokromatózis (JH), a 

hemofília A (HA) és hemofília B (HB), valamint az öröklődő nem szindrómás süketség egyik 

típusának példáján. 
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CÉLKITŰZÉSEK: 

 
1.: A fiatalkori hemokromatózis esetében célunk egy fiatal korban elhunyt férfi betegnél 

a tünetek alapján valószínűsíthető diagnózis genetikai vizsgálattal (hemojuvelin (HJV) és 

hepcidin (HAMP) gének szekvencia analízisével) történő bizonyítása volt, illetve a család 

többi tagjának vizsgálatával a pontos genetikai háttér felderítése. A beteg két tünet- és 

panaszmentes testvére estében az esetleges preszimptómás állapotot kívántuk diagnosztizálni. 

A genetikai vizsgálat eredményétől ezen kívül remélni lehetett, hogy a fehérje működésének 

megértéséhez is szolgáltat új információt, és ezen keresztül segít magyarázatot adni az 

általunk vizsgált JH eset különösen gyors progressziójára és halálos kimenetelére. 

2.: A hemofília esetében célunk volt olyan vizsgálati algoritmus kidolgozása, mely 

optimálisan kombinálja a precíz, de munkaigényes, direkt mutáció kimutatáson alapuló 

módszereket a gyorsabban kivitelezhető, de egyes esetekben nem 100%-osan informatív 

indirekt módszerekkel, és így a HA és HB érintett családokban minden esetben alkalmas 

egyrészt a tünetmentes, azonban hibás faktort hordozó nők azonosítására (carrier 

diagnosztika), valamint az azonosított hordozóknál igény esetén a prenatális diagnosztikára a 

terhesség első trimeszterében. Nagy számú magyarországi HA és HB család vizsgálatával 

tesztelni kívántuk a beállított új algoritmus alkalmazhatóságát. Célunk volt továbbá a betegek 

mutációs spektrumának felmérése, és a VIII. véralvadási faktor (FVIII) génnel kapcsolt 

markerek heterozigótasági arányainak és kapcsoltsági viszonyainak meghatározása a magyar 

populációban, és a kapott eredményeink összevetése a nemzetközi adatokkal. Az azonosított 

mutációk lehetőséget adhatnak geno-fenotípus összefüggések vizsgálatára, esetleges 

struktúra-funkció adatok felmérésére. 

3.: Vizsgálataink kezdetekor nem volt adat az irodalomban az európai Askenázi és a 

roma populációról az öröklődő nem szindrómás süketség leggyakoribb típusának hátterében 

álló, GJB2 gént érintő két gyakori kóroki mutáció, a c.35delG, és a c.167delT 

allélfrekvenciájára vonatkozóan. Célunk az volt, hogy meghatározzuk ezen mutációk 

gyakoriságát a magyarországi roma és Askenázi populáció egy-egy véletlenszerűen 

kiválasztott személyekből álló, reprezentatív csoportjában, és összehasonlítsuk egy 

magyarországi kontroll csoportban kapott eredményekkel. Elsősorban azt kívántuk kideríteni, 

hogy a magyarországi Askenázi populáció a magyarországi kontroll populációhoz vagy más 

Askenázi populációkhoz áll-e közelebb a c.167delT mutáció allélfrekvenciája szempontjából, 

valamint azt, hogy van-e gyakoriságbeli eltérés a kontroll és a roma populációban a c.35delG 

mutáció esetében.
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MÓDSZEREK 
 
Vizsgált személyek: 
 
• Juvenilis hemokromatózis: 25 éves, egészséges, mérsékelten dohányzó, mérsékelt 

mennyiségű alkoholt fogyasztó, fizikai munkát végző férfi, negatív családi anamnézissel. A 

betegen kívül két tünet-, és panaszmentes testvére valamint az anya molekuláris genetikai 

vizsgálatát végeztük el. 

• Hemofília A és B: A hemofília genetikai tanácsadáson 167 HA-ban és 27 HB-ben szenvedő, 

egymással rokoni kapcsolatban nem álló család, és 38 egyedülálló súlyos HA beteg vett 

részt. 

• Öröklődő nem szindrómás süketség: A GJB2 gén két gyakori mutációjának 

allélfrekvenciáját három csoportban vizsgáltuk meg. A kontroll csoport 163 első véradóból 

állt. A roma populációból 346 egymással rokoni kapcsolatban nem álló személyt 

vizsgáltunk, az Askenázi csoport 186 véletlenszerűen kiválasztott, egymással rokoni 

kapcsolatban nem levő, Budapesten élő személyből állt. Az adott populációkra nézve 

mindhárom csoport reprezentatív mintának tekinthető. 
 
Alkalmazott laboratóriumi módszerek: 
 
• DNS izolálás: alvadásgátolt perifériás vérmintából Puregene (Gentra) kittel, prenatális 

vizsgálatnál chorion-boholy mintából (CVS) „kisózásos” módszerrel. 

• Pontmutáció kimutatás PCR-RFLP módszerrel: a HJV gén G66X pontmutációjának, a FVIII 

gén BclI, a FIX gén HhaI, a TaqI, az XmnI, polimorfizmusainak, a GJB2 gén c.35delG és 

c.167delT mutációjának kimutatására, valamint a FVIII és FIX gént érintő újonnan 

azonosított aminosavcserével járó (missense) mutációk megerősítésére. 

• Mikroszatellita elemzés a FVIII gén IVS13CA és p39CA ismétlődés (repeat)-szám 

meghatározására: a fluoreszcensen vagy radioaktívan jelölt primerrel végzett PCR 

amplifikációt követően a kapott PCR termékek nagyságának összehasonlítása az egyes 

családtagoknál. 

• Southern blot technika: a FVIII gén 22. intron inverzió kimutatására. 

• Hosszú PCR („long-distance” PCR) a FVIII gén 22. intron inverzió kimutatására. 

• PCR technika: a FVIII gén 1. intron inverzió, és a FIX gén DdeI polimorfizmus vizsgálatára 

• Szekvencia analízis (HJV, FVIII és FIX gének esetén): didezoxi láncterminációs módszert 

követő kapilláris elektroforézis. 
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EREDMÉNYEK: 

 

Juvenilis hemokromatózis esetében: 
 
1. Egy ritka, kiemelkedő súlyosságú kórképben, a juvenilis hemokromatózisban elhunyt 

betegnél molekuláris genetikai vizsgálattal tettük egyértelművé a fenotípus alapján 

valószínűsíthető diagnózist. 

 

2. A hemojuvelin génben egy új mutációt (g.2100G>T; c.196G>T; p.G66X) fedeztünk fel, 

ami a fehérjelánc 66. glicin aminosavának stop kodonra való cserélődéséhez vezet, és 

különleges elhelyezkedése arra enged következtetni, hogy a feltételezett alternatív fehérje 

termékeknek nincs nagy szerepük a vasanyagcserében. Az eredmény megerősítését egy 

célzottan erre az esetre tervezett PCR-RFLP módszerrel is elvégeztük. 

 

3. Az azonosított új mutáció detektálásával heterozigóta státuszt diagnosztizáltunk a beteg 

két testvérénél, így az ő esetükben nem kell tartani a betegség megnyilvánulásától. 

 

Hemofília A és B esetében: 
 
4. Direkt mutációkimutatáson (FVIII gén 22. és 1. inverzió kimutatása, illetve a FVIII és FIX 

gének szekvencia analízise) és polimorf markerek [IVS18 BclI-PCR-RFLP, IVS13CA és 

extragenikus p39CA kombinációja a FVIII gén, HhaI, a TaqI, az XmnI, és DdeI markerek 

kombinációja a FIX gén esetében] vizsgálatán alapuló összetett vizsgálati algoritmust 

dolgoztunk ki, mely megbízható és költségkímélő eljárás a magyarországi hemofíliás 

családok carrier és prenatális diagnosztikájában. 

 
5. Az indirekt marker elemzések során meghatároztuk a vizsgált polimorf markerek 

heterozigótasági arányát a hazai populációban (FVIII gén esetében: IVS18 BclI-PCR-

RFLP: 42%, IVS13CA: 61%; p39CA: 82%, FIX gén RFLP markerei esetében: HhaI 73%, 

TaqI 36%, XmnI 23%, DdeI 21%). Megállapítottuk, hogy hemofília A esetében a vizsgált 

markerek nem öröklődnek kapcsoltan a magyar populációban. 

 

6. A 24 súlyos HA-s család vizsgálata során 14 eddig még nem azonosított mutációt (4 

missense, 4 nonsense, 5 kis méretű deléció és inzerció, egy splice-site mutáció) találtunk. 

Az általunk eddig azonosított mutáció típusok (nukleotid csere, ins/del, splice) aránya 
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megegyezik a Human Gene Mutation Database adataival. A mutáció kóroki jellegét 

nemzetközi ajánlások alapján (Human Genome Variation Society) igazoltuk. 

 
7. A fenti direkt és indirekt módszerekkel jelentős számú hordozó és prenatális vizsgálat 

történt: hemofília A-s családok vizsgálata során 83 potenciálisan hordozó nőnél kizártuk, 

46 nőnél megerősítettük a hordozói státuszt; 188 hordozó esetében azonosítottuk a FVIII 

géninverzió jelenlétét vagy találtunk legalább egy informatív markert; 26 fiú magzatnál 

történt prenatális vizsgálat. 

 

8. 27 hemofília B-s családban végeztünk carrier, és prenatális diagnosztikát, elsősorban a 

FIX gén szekvencia analízisével. A vizsgálatok során három új mutációt azonosítottunk. 

 

Öröklődő nem szindrómás süketség esetében: 
 
9. A magyarországi átlag kaukázusi populációban kapott 0,6% allélfrekvencia a c.35delG 

mutáció esetében (1:80 hordozógyakoriság) hasonló más vizsgálatok közép-Európai 

populációkra vonatkozó eredményeihez. A c.167delT mutáció esetében az általunk 

vizsgált Askenázi csoportra vonatkozó 2,4%-os allélfrekvencia érték egyezik más, 

hasonló eredetű csoportok eredményeivel. 

 
10. Mi vizsgáltuk először roma populációban a c.35delG mutáció előfordulását. 0,4%-os 

allélfrekvencia értéket tapasztaltunk a vizsgált egészséges roma csoportban, ami nem 

különbözik szignifikáns mértékben az átlag kontroll kaukázusi csoport eredményétől. 

 

11. Eredményeinkkel igazoltuk, hogy Magyarországon is a c.35delG mutáció vizsgálatát 

érdemes először elvégezni a beteg, és családtagjai esetében örökletes süketség gyanúja 

esetén. Az általunk alkalmazott, illetve a c.167delT mutáció esetében újonnan bevezetett 

molekuláris genetikai módszerek segítséget jelenthetnek a klinikumban dolgozóknak a 

pontos diagnózis felállításában 

.
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KÖVETKEZTETÉSEK: 

 

A HJV gén molekuláris genetikai vizsgálatából levont következtetések 
 

A kapott eredmények összhangban vannak a JH autoszomális recesszív 

öröklésmenetével. A heterozigóta státusz detektálásával egyértelmű diagnózist tudtunk adni a 

beteg két testvérének. Amennyiben a harmadik testvér vizsgálata homozigóta mutáns 

genotípust igazolna, van lehetőség a felhalmozódott vas mennyiségének csökkentésére, és 

ezzel a súlyos fenotípus kialakulásának megelőzésére. Az általunk újonnan leírt G66X 

mutáció elméletileg csak a teljes, 426 aminosav nagyságú fehérje keletkezését gátolja. A 

mutáció különleges helyzete arra enged következtetni, hogy a feltételezett alternatív fehérje 

termékeknek nincs nagy szerepük a vasanyagcserében. 

 

A hemofília A és B molekuláris genetikai vizsgálatából adódó következtetések 
 

A direkt, mutáció azonosításon, és az indirekt, polimorf marker meghatározások 

kombinációján alapuló összetett genetikai diagnosztikai algoritmus sikeresen alkalmazható 

hemofília A és B beteg- és családvizsgálatokban magyar családok vizsgálata esetén. A gének 

direkt szekvencia analízisével azokban a családokban is el tudjuk végezni a szükséges carrier 

és prenatális vizsgálatokat, melyekben a polimorf markerek vizsgálatával nem kaptunk 

egyértelmű eredményeket. A polimorf markerek informativitási értékei és a szekvencia 

analízissel meghatározott mutációs spektrum megfelelnek az irodalomban eddig leírt 

adatoknak. 
 

GJB2 gén mutációinak populációs vizsgálatából adódó következtetések 
 

A kontroll magyar populációban kapott allélfrekvencia a c.35delG mutáció esetében 

hasonló más közép-Európai populációk eredményeihez. Az általunk vizsgált Askenázi 

csoportban nem találtunk c.35delG hordozót, ami szintén alátámasztja az alapító típusú 

mutáció elméletet. Mi vizsgáltuk először roma populációban a c.35delG mutáció 

előfordulását, a 0,4%-os allélfrekvencia érték hasonló a kontroll csoport eredményéhez. Az 

adatok arra engednek következtetni, hogy az egyező allélfrekvencia érték a populációk 

vándorlása során illetve a letelepedés után történt keveredéséből adódik. Klinikai és 

hallásvizsgálati tesztek a fenotípusos egyezőségek miatt nem teszik lehetővé a szerzett és 

örökletes süketség típusok pontos elkülönítését. A molekuláris genetikai módszerek segítséget 

 jelenthetnek a klinikumban dolgozóknak a pontos diagnózis felállításában.
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minden területén rengeteg tapasztalatot szerezhettem. Köszönöm neki, és közvetlen 

munkatársaimnak, Kalmár Lajosnak, Szilvási Anikónak, Meggyesi Nórának, Csíki 

Szilviának, Horváth Csongornénak, Kohári Orsolyának, Pfundt Antalnénak, Bakonyi 

Ildikónak, Szaver Gabriellának, és különösen Andrikovics Hajnalkának, hogy családias 

hangulatú csapatban dolgozhattam, és mindig bizalommal fordulhattam hozzájuk 

kérdéseimmel, kéréseimmel. 

Köszönöm a kooperáció lehetőségét mindazoknak a kollégáknak, akik a betegek 

gondozását, a genetikai tanácsadást, a minták gyűjtését végezték. Különösen Nemes 

Lászlónak, (Országos Hemofilia Központ, OGYK), valamint Marosi Anikónak, (Heim Pál 

Gyermekkórház) a „Haemophilia A molekuláris genetikai diagnosztikai és prevenciós 

program”résztvevőinek. 

Hálás vagyok szüleimnek, nélkülük nem juthattam volna el idáig. 

És végül köszönöm feleségemnek és fiamnak, hogy minden nap örömmel tudok hazaindulni. 



Bors András Ph.D. értekezés tézisei 
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ÖSSZEFOGLALÁS: 

 
A molekuláris genetikai eredmények segítséget nyújthatnak a betegségek diagnózisának 

felállításában, a tünetek megjelenése előtt végzett vizsgálatokkal megelőzhető a betegség 
kialakulása. A súlyosabb, nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhető örökletes betegségek 
esetében nagy jelentősége van a hordozó-, és prenatális diagnosztikának. A populációs 
vizsgálatok fontos szerepet játszhatnak egyes betegségek genetikai hátterének tisztázásában, 
speciális, személyekre, csoportokra szabott terápia kifejlesztésében. Az azonosított mutációk 
új információt szolgáltatnak a fehérje működésének megértéséhez is. A felsorolt alkalmazási 
területek jelentőségét négy monogénes, recesszív öröklődésű betegség példáján mutatom be. 

A juvenilis hemokromatózis a vasanyagcsere súlyos, autoszomális, recesszív módon 
öröklődő betegsége. A hátterében álló hepcidin és hemojuvelin gének direkt szekvencia 
analízise során a hemojuvelin génben általunk azonosított új mutáció (p.G66X) egyértelművé 
tette a fenotípus alapján valószínűsíthető diagnózist, új eredményeket szolgáltat a fehérje 
működésével kapcsolatban, valamint lehetőséget adott a beteg családtagjainál a heterozigóta 
genotípus egyértelmű diagnosztizálására. 

A hemofília A a VIII., a hemofília B a IX. alvadási faktor csökkent aktivitása 
következtében kialakuló, X-kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődő vérzékenység. 
Az érintett véralvadási faktorok genetikai vizsgálata nagy jelentőségű a hemofíliás betegek és 
családtagjainak carrier-, és prenatális diagnosztikájában. A FVIII gén esetében 24 betegből 
14, a FIX vizsgálata során 27 betegből 3 esetben új kóroki mutációt azonosítottunk. A direkt 
mutáció vizsgálatok mellett meghatároztuk a génekhez kapcsolt polimorfizmusok magyar 
populációra vonatkozó heterozigótasági értékeit is. Ezen értékek, valamint az általunk 
azonosított mutáció típusok aránya megegyezik az irodalmi adatokkal. Direkt mutáció 
kimutatáson és polimorf markerek vizsgálatán alapuló összetett vizsgálati algoritmust 
dolgoztunk ki, mely megbízható és költségkímélő eljárás a magyarországi hemofíliás 
családok carrier és prenatális diagnosztikájában. 167 hemofília A-s család vizsgálata során 83 
potenciálisan hordozó nőnél kizártuk, 46 nőnél megerősítettük a hordozói státuszt; 188 
hordozó esetében azonosítottuk a mutáció jelenlétét vagy találtunk legalább egy informatív 
markert; 26 fiú magzatnál történt prenatális vizsgálat. A betegekben azonosított mutáció 
ismeretében 27 hemofília B-s családból 11 esetben kizárható volt a hordozói státusz, 12 
obligát és 13 diagnosztizált carrier esetében vállalkozhatunk prenatális diagnosztikára. 

Öröklődő nem szindrómás süketség minden kétezredik újszülöttet érint. A hátterében 
álló nagy számú gén közül a connexin 26 fehérjét kódoló GJB2 gént érintő mutációk okozzák 
az esetek 50 %-át. A leggyakoribb kóroki mutáció a különböző eredetű és földrajzi 
elhelyezkedésű populációkban eltérő. Munkánk célja a c.35delG és c.167delT pontmutációk 
allélgyakorisági értékeinek meghatározása volt a magyarországi roma és Askenázi populáció 
egy-egy véletlenszerűen kiválasztott személyekből álló, reprezentatív csoportjában, és 
összehasonlításuk egy magyarországi kontroll kaukázusi populációban kapott értékekkel. 
Eredményeink alapján kimondható, hogy a roma populáció nem különbözik a magyarországi 
kontroll kaukázusi populációtól, míg az Askenázi szignifikánsan eltér, allélfrekvencia értékei 
más földrajzi elhelyezkedésű Askenázi csoportok eredményeivel egyeznek. A módszer 
alkalmas arra is, hogy a genetikai háttér vizsgálatával gyors, egyértelmű, eredményt 
biztosítson a halláskárosodások típusainak differenciáldiagnosztikájában. 

A dolgozatban szereplő eredmények tovább erősítik a molekuláris genetikai és 
populációs vizsgálatok alkalmazásának jelentőségét a monogénes recesszív betegségek 
tanulmányozásában. 
 


