
A DEPRESSZIÓ ÉS A DIABÉTESZ MELLITUSZ 
MOLEKULÁRIS VONATKOZÁSAI  

 
Doktori tézisek 

 
 
 

Abdul Rahman Omár 
 

Semmelweis Egyetem 
Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola 

 

   

 
 

Témavezető: . Dr. Nemoda Zsófia, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

Hivatalos bírálók: Dr. Igaz Péter, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

Dr. Bálint Bálint László, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

Szigorlati bizottság elnöke:  Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, D.Sc. 

Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Nyitray László, egyetemi docens, D.Sc. 

     Dr. Speer Gábor, egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 
 

Budapest 
2013 



 
 
 
 
 

 



1 
 

 

Bevezetés 
 

Mind a diabétesz mellitusz, mind a depresszió komplex, 
multifaktoriális betegség. Kialakulásukat több száz gén összehangolt 
működésében bekövetkező zavar okozhatja. Emellett azonban az 
egyénre ható környezeti tényezők is fontos szerepet játszanak. 
Mindkét betegség a modern, iparilag fejlett társadalmakban gyakori, 
amelyeket mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás és stressz-, 
illetve ingergazdag környezet jellemez. Egy összefoglaló 
epidemiológiai vizsgálat támasztotta alá először tényszerűen, hogy 
létezhet kapcsolat a két kórkép között. Megfigyelték, hogy 
cukorbetegek között a depresszió előfordulásának valószínűsége közel 
kétszerese az egészséges populációban tapasztalthoz képest. Ezek 
alapján a két betegség együttes genetikai és molekuláris biológiai 
vizsgálata megalapozottnak tekinthető. A depresszió és a diabétesz 
mellitusz genetikai hátterét külön-külön és együttes előfordulásban is 
vizsgálták különböző módszerekkel. 

A depresszió genom szintű kapcsoltsági vizsgálata 
eredményeként került előtérbe a P2RX7 génje, amely egy, az agyban 
is előforduló purinerg kation csatornát kódol. A fehérje karboxil végén 
lévő, aminosav cserét okozó Gln460Arg polimorfizmusának 
asszociációját a depresszió súlyosságával cukorbetegek csoportjában 
is megfigyeltük. Felmerült, hogy esetlegesen nem is a vizsgált 
egypontos nukleotid variáció (SNP: single nucleotid polymorphism), 
hanem a közelében lévő, de már a gén 3’ nem transzlálódó régiójában 
található polimorfizmus felelős a kimutatott hatásért. In silico 
vizsgálataink miRNS kötőhelyet valószínűsítettek arra a régióra, ahol 
a nukleotidsorrend megváltozása befolyásolhatja a kötődést. A jelen 
dolgozat egyik célja egy genotipizáló módszer fejlesztése volt a 
P2RX7 gén nem kódoló régiójában található, miRNS kötőhelyet 
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befolyásoló polimorfizmus kimutatására és ennek felhasználása a 
korábban leírt genetikai asszociáció ellenőrzésére.  

A dolgozat másik célkitűzése a diabétesz mellitusznak az agy 
génexpressziós mintázatára, többek között a depresszióval összefüggő 
gének kifejeződésére gyakorolt hatásának kimutatása volt. A 
cukorbetegek körében megfigyelt relatíve gyakori depresszió 
molekuláris hátterének felderítése a kérdés összetettsége és 
bonyolultsága miatt szinte lehetetlen. Általánosabb kérdésfeltevéssel 
azonban sikerült olyan modellt találnunk, amelynek vizsgálatával új 
információkhoz juthatunk. A cukorbetegség állatmodelljeként 
szolgáló patkányok agyrégióinak teljes genomi szintű expressziós 
mintázatát vetettük össze egészséges állatokéval. Az így kapott gének 
listáját útvonal-analízis segítségével jellemeztük, valamint 
összehasonlítottuk az irodalomban eddig leírt, depresszióhoz vagy 
neurodegeneratív kórképekhez (pl. Alzheimer-kór) kapcsolt génekkel. 
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Célkitűzések  
 

A jelen dolgozatban bemutatott munka egyik fő célkitűzése a 
P2RX7 gén új típusú, funkcionális polimorfizmusainak vizsgálata 
volt a depresszió és a szorongás kialakulásának összefüggésében 
depressziós és cukorbetegek körében. E cél megvalósítása 
érdekében a következő feladatokat tűztük ki: 
1. In silico vizsgálatok annak eldöntésére, hogy kimutathatók-e 
putatív miRNS kötőhelyeket megváltoztató polimorfizmusok a 
P2RX7 gén 3’ nem kódoló régiójában 
2. Genotipizáló módszerek kidolgozása a putatív miRNS kötőhely 
polimorfizmusok populációs felmérésére 
3. Genetikai asszociáció vizsgálat elvégzése a két betegcsoporton 
annak eldöntésére, hogy a putatív miRNS kötőhely 
polimorfizmus(ok)nak van-e kimutatható fenotípusos hatása. 
 
A dolgozat másik fő célkitűzése az volt, hogy molekuláris szinten 
megvizsgáljuk a cukorbetegség lehetséges hatásait az agy 
működésére. E cél megvalósítását állatmodellekben, patkányok 
agyterületeinek teljes genomi expressziós analízisével kívántuk 
megvalósítani. Fő kérdéseink a következők voltak: 
4. Kimutatható-e szignifikáns génexpresszió-változás az agyban 1-
es és 2-es típusú diabétesz mellitusz patkánymodellben a 
kontrollhoz képest? 
5. Mely agyterületeket érintik elsősorban ezek a változások? 
6. Milyen fő útvonalakba tömörülnek az expresszió változást mutató 
gének?  
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Módszerek 
 
A genetikai asszociáció analízisben résztvevő személyek 
A depresszív és szorongásos tüneteket a HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale) kérdőív segítségével jellemeztük, amely egy 14-
tételes, önbeszámolón alapuló kérdőív (a szorongás illetve depresszió 
tüneteire 7-7 kérdés vonatkozik). A vizsgált pszichiátriai beteg 
populációt (N=152) a Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai 
Osztályán major depresszióval (N=95) vagy bipoláris zavarral (N=57) 
diagnosztizált betegek alkották. A diagnózis felállítása a DSM-IV 
alapján történt. A cukorbeteg populációt (N=218) a II. számú 
Belgyógyászati Klinikán gondozott betegek alkották. A kontroll 
csoportot pszichiátriai zavartól és cukorbetegségtől mentes önkéntesek 
alkották, akik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológia 
Intézetének hallgatói voltak. A vizsgálatokhoz az ETT-TUKEB adott 
etikai engedélyt, és minden résztvevő részletes tájékoztatást követően 
írásos beleegyezését adta a vizsgálathoz. 
 
A P2RX7 gén 3’ nem kódoló régiójában lévő polimorfizmus 
genotipizálása PCR RFLP-vel 
A P2RX7 gén 3’ nem kódoló régiójában levő polimorf miRNS-
kötőhely felderítésére in silico kutatást végeztünk a PolymiRTS és a 
Patrocles adatbázisok segítségével. Az rs1653625 SNP genotipizálása 
során a vizsgálni kívánt szakaszt PCR-rel felsokszoroztuk és Eco24I 
restrikciós enzimmel emésztettük. A restrikciós PCR-fragmentumok 
elválasztása két különböző módszerrel történt. A hagyományos, 
alámerülő agaróz-gélelektroforézis mellett a fragmentumok 
elválasztását a QIAxcell multikapilláris gélelektroforetikus rendszer 
segítségével is elvégeztük. A genotipizálási módszer pontosságának 
ellenőrzésére 9 minta (3-3 minta mindegyik genotípusból) direkt 
szekvenálását is elvégeztük. 
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Statisztikai analízis a P2RX7 polimorfizmusok elemzésére 
A dimenzionális asszociáció-elemzéshez a HADS kérdőív depresszív 
és szorongásos tünetskáláját használtuk fel. A statisztikai analízist az 
SPSS program 17.0 verziójával végeztük el; a MANCOVA 
(multivariate analysis of covariance) elemzésben az életkor és a nem 
szerepelt kovariánsként. A P2RX7 gén kódoló régiójában található 
Gln460Arg SNP és a 3’ nem kódoló régióban lévő rs1653625 SNP 
kapcsoltságát a Haploview program segítségével állapítottuk meg; a 
haplotípusok hatását a HADS skálákra a THESIAS programmal 
mértük fel. 
 
A cukorbetegség állatmodelljeiként felhasznált kísérleti állatok 
A cukorbetegség agyi hatásának molekuláris vizsgálatához három féle 
állatmodellt használtunk. A kontroll csoportot Wistar patkányok 
(N=9) alkották, az 1-es típusú diabétesz hatására kialakuló 
hiperglikémia modelljeként 6 hetes korukban streptozotocinnal (65 
mg/ttkg) kezelt Wistar patkányokat (N=9) használtunk, míg a 2-es 
típusú diabéteszt a Goto-Kakizaki inzulinrezisztens (de nem elhízott) 
beltenyésztett patkánytörzzsel (N=9) modelleztük. Vizsgálatainkat 10 
hetes hím patkányokon végeztük, melyeket a vizsgálat időpontjában 
dekapitáltunk, majd az egyes állatok agyszövetéből a prefrontális 
kéreg, a hippocampus és a striatum régióját disszektáltuk.  
 
RNS izolálás, microarray hibridizáció 
Az egyes agyterületekről származó minták három-három állatból 
összecsoportosítva kerültek feldolgozásra. A kinyert össz-RNS 
megfelelő mennyiségi és minőségi ellenőrzése után reverz 
transzkripció, Cy3 jelölés majd a hibridizáció lépése következett. A 
génexpresszió globális, microarray alapú vizsgálatához Agilent Whole 
Rat Genome Oligo Microarray 4x44K lemezeket használtunk. 
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A microarray adatok bioinformatikai értékelése 
A kiértékelést a GeneSpring GX 7.3 program segítségével végeztük 
el. Mintáinkat kísérleti koncepciónk szerint a vizsgált agyterületek 
szerint csoportosítottuk. Az adatok normalizálását követően, technikai 
adatszűrést végeztünk, majd kétmintás t-próbával a kontrollhoz 
képest, legalább kétszeres expressziós változást mutató, statisztikailag 
szignifikáns (p<0,05) géneket szűrtük ki. A különbözőképpen 
expresszálódó géneket ezután funkcionális génontológiai analízisnek 
vetettük alá a Gene Ontology konzorcium adatbázisa segítségével. 
 
A microarray adatok validálása Real Time PCR módszerrel 
Azokat a géneket, amelyek teljesítették a bioinformatikai elemzés 
kritériumait, kvantitatív valós idejű PCR módszerrel, TaqMan Low 
Density Array (TLDA) segítségével validáltuk a gyártó protokollja 
alapján. A relatív génexpressziós adatokat a 2-∆∆CT matematikai 
metódus segítségével számoltuk. Belső kontrollként a következő 
géneket használtuk: Hdac3, Tbp, Rn18S. Az eredményeket végül 
statisztikai analízisnek vetettük alá, melyhez Mann-Whitney próbát 
használtuk p < 0,01 mellett.  
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Eredmények 
 
1. In silico adatbázis kutatás segítségével a PolymiRTS és a Patrocles 

adatbázisok használatával a P2RX7 gén 3’ nem kódoló régiójában 
három olyan SNP-t sikerült találnunk, melyek megfelelnek a 
kritériumainknak, azaz; az SNP a kötődés szempontjából 
esszenciális „seed” régióban található és létrehozza, vagy 
megszünteti egy adott miRNS lehetséges kötődését, ezáltal 
molekuláris szinten befolyásolva a transzkriptum kifejeződését. 
Ezek közül csak egyetlen olyan volt (rs1653625), mely mindkét 
adatbázisban előfordult, valamint a ritkább allél frekvenciája 
meghaladta a 10%-ot, ezért ezt az SNP-t kezdtük el vizsgálni. 

 
2. A leggyakoribb P2RX7 miRNS-kötőhely polimorfizmus 

(rs1653625) populációs vizsgálatához sikerült egy új, restrikciós 
fragmenthossz-polimorfizmuson alapuló módszert kidolgoznunk. 
Mivel a vizsgált szakasz genotipizálás szempontjából problémásnak 
bizonyult, vizsgálata egyik konvencionális és költséghatékony 
módszerrel sem volt megoldható. Módszerünkben módosított 
primerekkel helyspecifikus mutációkat vittünk be a PCR során, 
ezáltal létrehoztuk az Eco24I restrikciós endonukleáz számára a 
felismerő szekvenciát. Az enzim az A-allél jelenléte esetén nem 
végez hasítást, viszont a C-allél esetén egy 19 bp és egy 157 bp 
fragmentre hasítja a PCR amplikont.  A 176 bp (emésztetlen A-
allél) és 157 bp (emésztett C-allél) fragmensek elválasztásával az 
egyes genotípusok megállapíthatókká váltak. 

 
3. Genetikai asszociáció vizsgálattal szignifikáns összefüggést 

mutattunk ki az rs1653625 SNP A-allélja és a depresszió és a 
szorongás súlyossága között mind a pszichiátriai, mind a 
diabéteszes betegcsoportban. Kimutattuk, hogy a vizsgált miRNS-
kötőhely polimorfizmus kapcsoltságban van a gén egy korábban 
vizsgált, aminosavcserét okozó SNP-jével (Gln460Arg, ahol a G = 
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Arg allél tekinthető rizikó faktornak). A haplotípus elemzésünk 
kimutatta, hogy az rs1653625 A-allélja a Gln460Arg A-allélja 
mellett is hatással van a fenotípusra, de a legerősebb hatást a két 
rizikó allél együttes jelenléte (Gln460Arg G-allél  és rs1653625 A-
allél kombinációja) adja mind a depressziós, mind a szorongásos 
tünetek súlyossága szempontjából. 

 
4. Teljes genomi expressziós microarray vizsgálatunk eredményeként 

sikerült szignifikáns transzkripciós eltérést kimutatnunk 2-es 
típusú diabétesz modell agyszövetében kontroll állatokhoz képest. 
A Goto-Kakizaki beltenyésztett patkánytörzs agyi expressziós 
profilja jelentős eltéréseket mutatott (416 gén), míg a streptozotocin 
kezelt állatok, melyek az 1-es típusú diabétesz modelljeként 
szolgáltak, a teljes genom szintjén szinte semmilyen változást nem 
mutattak.  

 
5. A kimutatott változások elsősorban a hippocampust (266 gén) és a 

prefrontális kéreg területét (147 gén) érintették, a kontrollhoz 
viszonyított kétszeres expressziós eltérések nagyrésze az adott 
régióra specifikus génexpressziós profilt mutatott (hippocampusban 
180 gén, prefrontális kéregben 61 gén). A két agyterületen 
bekövetkező változások 83 gén esetében voltak átfedők. A 
striatumban kimutatott változások mértéke elenyésző (3 gén) volt, 
és egyikük sem volt régió specifikus. 

 
6. Az expressziós változást mutató gének a hippocampus esetében az 

oxidatív stressz, a DNS-károsodás, immunfolyamatok, a 
sejtciklus regulációja, a központi idegrendszer fejlődése, a lipid 
metabolizmus és a táplálkozási viselkedés biokémiai útvonalaiban 
dúsultak fel leginkább. A prefrontális kéreg esetében ezek az 
útvonalak a neurotranszmisszió és a lipid metabolizmus 
tárgykörébe csoportosulnak. Az érintett agyi szignalizációs 
útvonalak irodalmi adatok alapján összefüggésbe hozhatók 2-es 
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típusú diabétesszel (pl.: oxidatív stressz, inzulin szekréció, tanulás 
és/vagy memória, táplálkozási viselkedés) vagy különböző 
pszichiátriai zavarokkal (cirkadián óra befolyásolása, szinaptikus 
transzmisszió, neurotranszmitter felvétel), illetve neurodegeneratív 
kórképekkel (apoptózis, acetilkolin metabolizmus, Ca2+ 
homeosztázis). Az útvonalakban dúsulást mutató gének közül 
néhányat közvetlenül is kapcsolatba tudtunk hozni a fenti 
kórképekkel. A hippocampus területén expressziócsökkenést mutató 
CHI3L1 gént (kitináz 3-szerű fehérje 1) irodalmi adatok a 2-es 
típusú diabétesz új markereként említik, a γ-synuclein gén pedig 
szerepet játszhat a Parkinson kór patogenezisében. A prefrontális 
kéregben expressziónövekedést mutató protein-kináz C gamma és 
epszilon génekről többek között kimutatták, hogy a gamma 
izoforma tanulási folyamatok szabályozásában és a memória 
kialakulásában játszik szerepet míg az epszilon izoformának 
bizonyított a szerepe szenvedélybetegségek viselkedési 
aspektusában. Mindkét régiót tekintve kiemelkedik a galanin és 
receptora (GALR2) érintettsége. A galaniról számos, az 
idegrendszerben leírt hatását figyelembe véve (pl.: a hippocampus 
extrinsic modulátoraként a tanulási folyamatokat gátolja, a 
hypothalamusban az étvágy növelésén keresztül szerepet játszik a 
táplálkozás szabályozásában) alapos okunk van feltételezni, hogy 
túlműködése szerepet játszhat a diabéteszben fellépő agyi 
változások közvetítésében. Végül sikerült néhány olyan gént is 
találnunk, melyeket kapcsolatot teremthetnek a diabétesz és a 
neurodenegeneráció között. (újabban 3-as típusú diabétesz) A fent 
említett γ-synuclein mellett ebben az összefüggésben említést 
érdemel az UCP2 (2-es típusú szétkapcsoló fehérje), az ABC 
transzporter ABCA1 és a sejtfelszíni antigén CD47.  
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Következtetések 
 

Az elmúlt évek érdekes, epidemiológiai vizsgálatok 
eredményeként leírt megfigyelése, hogy cukorbetegek körében kétszer 
gyakoribb a depresszió előfordulása az átlagpopulációhoz képest. 
Jelen munkámban a diabétesz mellitusz és a komorbid depresszió egy 
feltételezett genetikai háttértényezőjének vizsgálatát és a lehetséges 
patomechanizmusok egy új szemszögből való megközelítését 
mutatom be. Laboratóriumunk korábbi vizsgálatainak eredményeként 
a P2RX7 gén utolsó exonjának aminosavcserét okozó polimorfizmusa 
(Gln460Arg) és a depresszió valamint szorongás súlyossága között 
szignifikáns összefüggést kaptunk depressziós betegek és 
cukorbetegek körében. Hipotézisünk szerint elképzelhető, hogy 
valójában nem is a kódoló rész vége felé elhelyezkedő exon 
polimorfizmus, hanem az ezt követő 3’ nem kódoló régióban található 
mikroRNS kötődést befolyásoló SNP felelős a hatásért. A vizsgálni 
kívánt szakasz genotipizálás szempontjából problémásnak bizonyult, 
ezért kifejlesztettünk egy restrikciós fragmenthossz analízisen alapuló 
módszert a P2RX7 3’ régióban található polimorfizmus 
meghatározására, majd ezt felhasználtuk az asszociáció analízis 
elvégzésére. Haplotípus elemzésünk alapján a vizsgált miRNS 
kötőhely polimorfizmus kapcsoltságban áll az exon polimorfizmussal 
és asszociációt mutat a depresszió és szorongás  súlyosságával.  

Doktori téziseim másik felében a cukorbetegség egy új 
aspektusból való megközelítését mutatom be. Mivel ez a jelenség 
elsősorban tüneti szinten ismert, a molekuláris hátteret általánosabb 
kérdésfeltevéssel próbáltuk megközelíteni: diabétesz mellitusz 
patkánymodell egyes agyterületeinek génexpressziós változásait 
vizsgáltuk teljes genomi megközelítésben. Az adatok kiértékelése 
során látványos eltérést sikerült kimutatnunk a 2-es típusú diabétesz 
mellitusz modell agyi expressziós profiljában kontroll állatokhoz 
képest. A hippocampusban és a prefrontális kéregben kimutatott 
változások egyrészt alátámasztják az irodalomban 3-as típusú 
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diabéteszként aposztrofált jelenség molekuláris hátterét, másrészt új 
géneket is sikerült azonosítanunk. Az útvonalelemzések fényt 
derítettek arra, hogy az eltérést mutató gének elsősorban a neuronok 
lipidanyagcseréjével, szignáltranszdukciós folyamataival, az apoptózis 
jelpályáival és a neurotranszmisszióval kapcsolatosak, ami jól 
megfeleltethető a cukorbetegségben észlelhető agyi funkcionális 
eltéréseknek. A változást mutató gének közül kiemelkedő 
jelentőségűnek tűnik a galanin, egy gátló neuropeptid, mely 
emelkedett expressziót mutatott a hippocampusban. A 
szakirodalomból jól ismert, hogy a galanin túltermelése kognitív 
deficitet, fokozott táplálékfelvételt és depresszív tüneteket okoz, 
amelyek gyakorlatilag megegyeznek az agyi inzulinhiány tüneteivel.  
Eredményeink molekuláris szinten támasztják alá, hogy a 2-es típusú 
diabétesz mellitusz hatással van az agyműködésre is. Legjobb 
tudásunk szerint ez volt az első olyan vizsgálat az irodalomban, amely 
egyes agyterületek teljes genomi expressziós profiljának változását 
célozta megvizsgálni cukorbetegségben. 
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