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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
 
 
ABC adenosine triphosphate binding cassette 

ABCB1 az ABC-transzporter géncsalád B1-es génje 

ABCG2 az ABC-transzporter géncsalád G2-es génje 

ALL akut limfoid leukémia 

BCRP breast cancer resistance protein 

BFM Berlin-Frankfurt-Münster munkacsoport 

CI 95% 95%-os konfidencia intervallum 

COSS Cooperative Osteosarcoma Study Group 

CTC 1.0 Common Toxicity Criteria, 1.0 verzió 

CTCAE v3.0 Common Terminology Criteria for Adverse Events, 3.0 verzió 

ddNTP didezoxi-nukleotid-trifoszfát 

DNS dezoxiribonukleinsav 

EDTA etiléndiamin-tetraecetsav 

FRET fluorescence resonance energy transfer 

HIV humán immundeficiencia vírus 

kDA kiloDalton 

MGG May-Grünwald-Giemsa festés 

MDR multidrog-rezisztencia 

mRNS messenger ribonukleinsav 

MXR mitoxantrone rezisztencia fehérje 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

OR odds ratio, azaz esélyhányados 

PCR polymerase chain reaction , polimeráz láncreakció 

p-gp permeability-glycoprotein, p-glycoprotein 

rs# génpolimorfizmusok azonosító referenciaszáma az NCBI honlapon 

SAP shrimp alkalikus foszfatáz 

SNP „single nucleotide polymorphism”, egy nukleotid cseréjét 

eredményező génpolimorfizmus  
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A génpolimorfizmusok rövidített leírásához nemzetközi ajánlásokat vettem figyelembe 

(Dunnen és mtsa 2001). Tömören, példákon szemléltetve: 

• Nukleinsav-szekvencia variációk leírása: „3435T>C”: 3435: a polimorf nukleotid 

pozíciója, T és C: a két allélban eltérő nukleotidok rövidítése, >: az allélok 

gyakoriságának iránya, tehát baloldalon a gyakoribb, úgynevezett vad allél, 

jobboldalon a ritkább, úgynevezett variáns allél. 

• Aminosav-szekvencia variációk leírása: „Gln141Lys”: 141: a polimorf aminosav 

pozíciója; Gln: baloldalon a gyakoribb allél által kódolt aminosav hárombetűs 

rövidítése; Lys: jobboldalon a ritkább allél által kódolt aminosav hárombetűs 

rövidítése. 
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2. BEVEZETÉS 

 

Sokféle hagyományos megközelítés létezik a gyógyszerek dózisának személyre 

szabására: az adagoknak a testtömeggel, testfelülettel arányos vagy életkorra vonatkoz-

tatott számítása, módosítási sémák vese- vagy májelégtelenségben, megfigyelt adverz 

reakciók esetén történő „a posteriori” módosítás, stb. A populáció egy részében még így 

is hatástalannak vagy toxikusnak bizonyulnak az átszámított dózisok, és ennek 

következményei számos emberéletben, kialakult súlyos szövődményben mérhetők, és 

hatalmas költségtöbbletként is jelentkeznek az egészségügyben. A kezelés további 

optimalizálására, a dózisok egyénre szabására számos nagy költség- és munkaigényű 

próbálkozás történik (pl. terápiás gyógyszerszint monitorozás). 

Fél évszázada fogalmazódott meg először az az elgondolás, hogy a gyógyszerek 

hatását örökletes faktorok is befolyásolják. Az első ilyen megfigyelés a primaquine 

nevezetű antimaláriás szer által okozott súlyos hemolízisről történt glukóz-6-foszfát 

dehidrogenáz hiányos betegekben. A „farmakogenetika” szó egy 1959-es közleményben 

szerepelt először; az első összefoglaló könyv pedig 1962-ben jelent meg a témában 

(Vogel 1959, Eichelbaum és mtsai 2006). Az utóbbi egy-két évtizedben az informatika 

és a biotechnológia exponenciális fejlődése lehetővé tette a humán genom és annak 

variációinak feltérképezését. Az így elérhetővé vált elképesztő ismerethalmaz óriási 

lendületet adott a farmakogenetikai kutatásoknak. 

A farmakogenetika gyakorlati jelentőségét demonstráló egyik legjobb példa épp a 

gyermek hematológia-onkológia területéről származik. A gyermekkori ALL (akut 

limfoid leukémia) kezelésében használt 6-merkaptopurin ritkán igen súlyos és elhúzódó, 

letális infekciókhoz is vezető csontvelői szuppressziót okoz. A kritikus időszakot 

túléltek között nagyobb a leukémia gyógyulási aránya, később viszont gyakrabban 

jelentkezik köztük valamilyen másodlagos malignitás. A ’70-es évek végén fedezték fel, 

hogy a jelenség hátterében a gyógyszer lebontásában kulcsszerepet játszó tiopurin-S-

metiltranszferáz enzim örökletes defektusa és az ennek következtében fokozott 

gyógyszer-akkumuláció áll. A vörösvértestek enzimaktivitásának mérésével el tudták 

különíteni az enzimdefektushoz vezető mutációkra homo- és heterozigóta betegeket és 

gyógyszerkinetikai mérések alapján elkezdték az optimális dózisok titrálását, még 

mielőtt a ’90-es években a gént és mutációit azonosították volna. Végül 2002-ben látott 
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napvilágot az egyénre szabott adagokkal kezelt betegek követési adatain alapuló konkrét 

ajánlás. A heterozigóták 85%-os és a homozigóta mutánsok 10%-os induló gyógyszer-

adagolása a túlélés, a rövid és hosszútávú szövődmények kiegyenlítését eredményezi a 

genotípuscsoportok között (Evans 2004). Észak-Amerikában és Nyugat-Európa számos 

országában már évek óta rutinszerűen alkalmazzák ezt az ajánlást. 

 

 

2.1. ABC-transzporterek 

 

A leukémiás és daganatsejtek meghatározott, szerkezetük és hatásmechanizmusuk 

szempontjából nagyon heterogén gyógyszercsoportok ellen képesek együttesen 

hatékony védőmechanizmusokat, kereszt-rezisztencát fejleszteni. Az 1970-es években 

ismerték fel, hogy ennek a „multi-drog rezisztencia” (MDR) nevű jelenségnek a 

hátterében sok esetben aktív efflux transzport mechanizmusok állnak. Az első 

felfedezett transzportert „permeability glycoprotein”-nek (p-glycoprotein, p-gp), később 

azonosított génjét multi-drog rezisztencia 1 (MDR) génnek nevezték el. (Sakaeda és 

mtsai 2002) 

A gyógyszer-rezisztencia kutatás nyomdokain haladva később egyre-másra 

azonosítottak további, hasonló funkciójú transzportereket. A humán genom feltérké-

pezése során aztán ezeket – más hasonló szerkezetű génekkel együtt – az „adenosine 

triphosphate binding cassette” (ABC) transzporter szupercsaládba sorolták, A-G 

betűjelekkel hét családra tagolva. Közös jellemzőjük egy nagyon konzervatív, kb. 200 

aminosav hosszúságú szekvencia, mely a transzporterek intracelluláris ATP-kötő 

doménjét kódolja – erről kapta a nevét a gén-szupercsalád. (Szakács és mtsai 2008) 

Az eredetileg a daganatos sejtvonalakon azonosított transzportereket időközben 

fellelték a szervezet számos egészséges szövetében is. Jelen tudásunk szerint a gén-

szupercsalád tagjainak a fiziológiás szerepe rendkívül szerteágazó, mindenesetre a 

korábban a multi-drog rezisztencia kapcsán megfigyelt legismertebb transzporterekről 

az derült ki, hogy a szervezetnek a toxikus vegyi ágensekkel szembeni védelmének 

fontos elemei. Ezek az emésztőrendszer és a gyógyszer-kiválasztás szervei mentén, 

valamint egyes további jelentős védelmet igénylő szervek (agy, gonádok, méhlepény) 

körül helyezkednek el, és széles szubsztrátspektrumú aktív transzporterekként igen 
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sokféle idegen anyagot – köztük karcinogéneket, gyógyszereket – pumpálnak kifelé a 

szervezetből. (Cascorbi és mtsai 2006, Szakács és mtsai 2008) 

Ezek a transzporterek mind a citosztatikum-rezisztenciában, mind a gyógyszer-

kinetikában játszott jelentős szerepük miatt a farmakogenetikai kutatások célkeresztjébe 

kerültek. A dolgozat által felölelt munka hátterének ismertetése céljából az alábbiakban 

két ABC-transzporternek és azok egyes génpolimorfizmusainak irodalmát fejtem ki 

részletesebben. 

 

2.1.1. ABCB1 

 

A legelső azonosított, és egyben a legjobban ismert multidrog-rezisztencia 

transzporter az ABCB1, korábbi nevein MDR1, p-gp. Génje a 7q21.1 lokuszon 

helyezkedik el, és 29 exont tartalmaz. A kész glikoproteint 1280 aminosav építi fel, 170 

kDa tömegű. Sok más ABC-transzporterhez hasonlóan tandem szerkezetet mutat, 

vagyis két nagyon hasonló fél-molekulából épül fel. Ezek mindegyike hat 

transzmembrán hélixet és egy intracelluláris nukleotid-kötő domént tartalmaz, ld. az 1. 

ábrán. A 12 transzmembrán domén kör alakban egy csatornát alkot, és főleg a 

sejthártyában oldott amfipatikus vegyületek aktív efflux transzportját végzi. (Aszalós 

2007, Zhou 2008) 

 
 

1. ábra: Az ABCB1 (A) és 

ABCG2 (B) membrán-transz-

porterek szerkezete. Rövidí-

tések: ABC: ATP-binding 

cassette motívum; e.c.: extra-

celluláris tér, i.c.: intracellulá-

ris tér. (Forrás: Sarkadi és 

mtsai 2004) 

 

 

(A) 

(B) 
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1. táblázat: Az ABCB1szubsztrátjai, induktorai és inhibitorai - kivonat 

Szubsztrátok Induktorok Inhibitorok 

Actinomycin D 
Cyclosporin A 
Daunorubicin 
Dexametazon 
Docetaxel 
Doxorubicin 
Etopozid 
Imatinib 
Irinotecan 
Itrakonazol 
Levofloxacin 
Metotrexát 
Morfin 
Ondansetron 
Paclitaxel 
Ranitidine 
Tacrolimus 
Vinblastin 
Vincristin 

Cisplatin 
Cyclosporin A 
Daunorubicin 
Dexametazon 
Doxorubicin 
Etopozid 
Fluorouracil 
Metotrexát 
Morfin 
Retinsav A 
Vinblastin 
Vincristin 
 

Itrakonazol 
Vinblastin 
 

 

 

Szubsztrátjai és a vele interakcióba lépő szerek közül csak a kemoterápia vagy a 

hemato-onkológiai szupportív kezelés szempontjából jelentős gyógyszereket emeltem ki 

a 1. táblázatban. (Zhou 2008) 

Az ABCB1 transzporter az emberi szervezetben a következő helyeken 

expresszálódik jelentős mennyiségben: az emésztőrendszert bélelő hámsejtek apikális 

membránján (a teljes vékony- és vastagbél szakaszon), hepatocitákon az epecsatornákat 

alkotó felszínükön, a vesékben a proximális tubulusok apikális felszínén, az agyban és a 

herében a hajszálerek endotéliumának luminális oldalán, az agyi chorioid plexus 

epitéliumának bazolaterális felszínén, a méhlepényben, továbbá a hemopoetikus 

őssejtek felszínén. A transzport iránya minden lokalizációban a védett kompartmentből 

ill. a testből kifelé mutat. (Bunting 2002; Ito és mtsai 2005; Zhou 2008) 

A transzporter szerepét knock out állatkísérletek szemléltetik a legjobban. 

Az Mdr1a knock out egerek laboratóriumi körülmények között egészségesek és 
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fertilisek, toxikus hatásokra azonban nagyon ézékenyek. Digoxin plazma-

koncentrációjuk a kontrollokénak 1,9-szerese, digoxin liquor koncentrációjuk azonban 

35-szöröse. Más szubsztrátok esetében ezek az arányok nagymértékben eltérnek. 

(Schinkel és mtsai 1996) 

Összefoglalva tehát az ABCB1 egy nagyon széles szubsztrát-spektrumú aktív 

transzporter, mely a farmakokinetikai szempontból kulcsfontosságú barriereken 

helyezkedik el. Gyógyszerek és más xenobiotikumok felszívódását akadályozza, 

kiválasztásukhoz hozzájárul, valamint egyes szervezeten belüli kompartmentek fokozott 

védelmében hat. 

 

2.1.2. ABCB1 GÉNPOLIMORFIZMUSOK 

 

Az ABCB1 génnek sok száz polimorfizmusát regisztrálták az amerikai NCBI 

honlapján (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Ezek közül alig néhánynak vizsgálták a 

funkcionális illetve klinikai jelentőségét. Néhány közlemény alapján úgy tűnik, hogy a 

ritka 1199G>A (Ser400Asn) variáns bizonyos szubsztrátok fokozott transzportját 

eredményezi. Pár másik tanulmány felveti a -129T>C, a 26. intronban lévő +80T>C és 

pár egyéb polimorfizmus jelentőségét. Hatalmas viszont az irodalma az egymással 

jelentős mértékben kapcsolt, gyakori 3435T>C (szinonim, azaz aminosavcserét nem 

okozó; rs1128503), 2677G>T,A (Ala893Ser,Thr; rs2032582) és 1236C>T (szinonim; 

rs1045642) polimorfizmusoknak (Zhou 2008) – ezen adatokat összegzem az aláb-

biakban. 

Ezt a három fenti SNP-t in vivo külön-külön vagy haplotípusként együtt vizsgálva 

összefüggésben találták az ABCB1 expressziójával és funkciójával sokféle szövetben, 

különböző szubsztrátjainak a farmakokinetikájával (pl. digoxin, cyclosporin A, 

irinotecan, paclitaxel, tacrolimus, HIV proteáz inhibitorok), egy-egy betegségben 

megfigyelt hatásosságukkal vagy mellékhatásaikkal (atorvastatin, cyclosporin A, 

docetaxel, prednizolon, tacrolimus; antiepileptikumok, HIV proteáz inhibitorok, 

túlélés/toxicitás különféle citosztatikum-kombinációk esetén malignus betegségekben). 

Több betegség kialakulását is asszociálták ezekhez a génvariánsokhoz: colitis ulcerosa, 

Parkinson-kór, tüdő-, vese- és vastagbélrák, különféle leukémia alcsoportok. Áttekintve 

mindezek irodalmát elmondható, hogy rengeteg ellentmondásos eredményt publikáltak. 
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Míg számos közlemény alapján az az elmélet bontakozott ki, hogy a 3435T allél és/vagy 

a vele kapcsolt 2677T, 1236T allélok esetében csökkent a génexpresszió, és a 

következményes magasabb gyógyszer- vagy karcinogén-expozíció felelős a klinikai 

különbségekért, addig számos más adat megkérdőjelezte a polimorfizmusok 

funkcionális jellegét, érdemi különbségek fennállását. (Marzolini és mtsai 2004, 

Sakaeda 2005, Zhou 2008) 

A polimorfizmusok lehetséges hatásmechanizmusára vonatkozóan többféle 

elmélet is napvilágot látott az évek folyamán, míg két jelentős, nemrégiben publikált in 

vitro kísérletsorozat eredménye pontot nem tett a vita végére. Ezek szerint egyrészt a 

szinonim 3435T allélt hordozó mRNS (messenger ribonukleinsav) kevésbé stabil, 

életideje rövidebb, mint a 3435C variánsé, mely valószínűleg a mRNS másodlagos 

térszerkezeti különbségnek köszönhető. Másrészt a 3435T allél transzlációjával 

szintetizált fehérje konformációja eltér a 3435C allélétól, és ez a kész 

membrántranszporter bizonyos inhibitorai iránti eltérő affinitásához, ezen inhibitorok 

jelenlétében pedig a szubsztrátok transzportjának megváltozásához vezet. A 

glikoprotein allélfüggő konformációs különbségeinek mechanizmusának valószínűleg a 

3435T allél által igényelt ritka kodon a kulcsa, az emiatti időszünetekben a fehérje 

transzláció alatti folding folyamata érintett. Döbbenetes módon a kapcsolt 1236C>T 

(szinonim), 2677G>T,A (Ala893Ser,Thr) és különböző vizsgált promóter-

polimorfizmusok semmilyen funkcionális eltéréshez nem vezetnek, tehát csak a 

3435T>C szinonim polimorfizmus és az ezzel való kapcsoltság állhat az irodalomban 

farmakológiai és klinikai asszociációs vizsgálatok eredményeinek hátterében. (Wang és 

mtsai 2005, Kimchi-Sarfaty és mtsai 2007).  

A klinikai és gyógyszerkinetikai összefüggések ellentmondásosságának magyará-

zata részben a 3435T>C polimorfizmus által okozott expressziós és funkcionális 

különbség kis mértéke, részben bizonyos inhibitorok jelenléte vagy hiánya lehet. 

Továbbá az egyes szubsztrátok oldékonysági és membrán-permeábilitási tulajdonsága-

iból, más transzporterek átfedő szubsztrát spektrumából eredően az ABCB1 befolyása, 

jelentősége az egyes szubsztrátok kinetikája tekintetében más és más. (Sakaeda 2005) 

A 3435T>C és kapcsolt polimorfizmusokra vonatkozó, általunk is vizsgált 

kérdéseket tárgyaló közleményeket a diszkusszióban részletezem. A miénkétől eltérő, 

de a betegcsoport, a vizsgált szubsztrát vagy a vizsgált mellékhatás azonossága miatt 
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mégis kapcsolódó témájú publikációk eredményei közül kiemelem, hogy 62 emlő-

rákosban a 3435TT-2677TT-1236TT genotípus csoportban alacsonyabb doxorubicin 

clearance-t mértek (Lal és mtsai 2008); 52 ALL-es gyermekben az 3435T>C és 

2677G>T polimorfizmus nem asszociált a vincristin plazmakinetika értékeivel és a 

vincristin-okozta székrekedéssel (Plasschaert 2004). Reumatoid artritiszes betegekben 

két munkacsoport is összefüggést írt le az ABCB1 polimofizmusok és a metotrexát 

toxicitása között (Ranganathan és mtsai 2008, Bohanec Grabar és mtsai 2008), míg egy 

további tanulmányban nem találtak ilyen összefüggést, de a 3435TT genotípusú 

pácienseik tünetei kevésbé reagáltak metotrexátra (Takatori és mtsai 2006). Ellent-

mondásos eredmények láttak napvilágot a szteroid indukálta steril csontnekrózisról is: 

egy 30+121 fős „case-control” tanulmányban vesetranszplantáción átesetteknél a 

3435TT genotípus asszociációját mutatták ki e szövődménnyel (Kuribayashi és mtsai 

2008), épp ellentétes irányú összefüggést talált egy másik munkacsoport 127 SLE-s 

betegnél (Yang és mtsai, 2007), ugyanakkor egy harmadik munkacsoport a 1236C>T 

polimorfizmust függetlennek találta ugyanezen szövődménytől 279 ALL-es gyer-

mekben (French et al. 2008, más ABCB1 polimorfizmusokat nem vizsgáltak). Összesen 

1697 non-Hodgkin lymphomás betegnél az idült antraciklin-kardiomiopátia kialakulása 

nem függött össze a három ABCB1 polimorfizmussal (Wojnowski és mtsai 2005). 

Érdekes módon rendre távolkeleti tanulmányok jutottak ellenkező irányú 

összefüggésre (a 3435T és kapcsolt allélok fokozott expresszióval, enyhébb toxicitással, 

jobb daganatos túléléssel való asszociációja; Takatori és mtsai 2006, Yang és mtsai 

2007, Han és mtsai 2007), mint az egybehangzó – vagy semleges – in vitro és in vivo 

nyugati eredmények. 

 

2.1.3. ABCG2 

 

Az ABCG2 transzportert (más néven BCRP, breast carcinoma resistance protein, 

vagy MXR, mitoxantron rezisztencia fehérje) is daganat-sejtvonalakon azonosították, az 

ABCB1-nél lényegesen később. Génje a 4q22 régióban helyezkedik el, 16 exont 

tartalmaz. A transzporter egy 665 aminosavat tartalmazó glikoprotein, kb. 72 kDA 

tömegű. Szerkezete a tandem-felépítésű ABCB1-hez képest reverz féltranszporter: 6 

transzmembrán domént és az N-terminális irányban egy nukleotidkötő domént tartalmaz 
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(ld. 1. ábra). Valószínűleg homodimerként (esetleg oligomerként) válik funkcióképes 

transzporterré. (Robey és mtsai 2009) 

Szubsztrátspektruma ugyancsak széles, változatos tulajdonságú molekulákat és 

szulfát-, glutamát- és glukuronil-konjugátumokat is transzportál. A hematológia és az 

onkológia szempontjából fontos farmakológiai adatokat a 2. táblázatban tüntettem fel. 

Induktorairól egyelőre alig vannak ismereteink. (Polgár és mtsai 2008) 

A transzporter a szervezet számos pontján fellelhető, de legnagyobb 

mennyiségben ugyanazon farmakokinetikai barriereken található, mint az ABCB1: 

bélhám, vese kefeszegély, vér-agy gát, placenta, vérképző őssejtek; és a transzport 

iránya is az ABCB1-ével azonos ezekben a szervekben (Robey és mtsai 2009). 

Az Abcg2 knock out egerek is életképesek, fertilisek. Különböző szubsztrát 

gyógyszerek és karcinogének plazma-clearance-e csökkent és liquor koncentrációi 

magasabbak a kontroll állatokénál, de az észlelt farmakokinetikai eltérések lényegesen 

csekélyebbek, mint az Mdr1a knock out egereknél leírtak. (Szakács és mtsai 2008) 

Az ABCB1 és ABCG2 tehát azonos lokalizációban elhelyezkedő, részben átfedő 

szubsztrátspektrummal rendelkező transzporterek, melyek a szervezetnek a toxikus 

idegen vegyületek elleni védőmechanizmusainak részét képezik. 

 

 

2. táblázat: Az ABCG2szubsztrátjai és inhibitorai – kivonat. 

Szubsztrátok Inhibitorok 

Daunorubicin 
Doxorubicin 
Erythromycin 
Etopozid 
Fluorokinolonok  
Folsav 
Gefetinib 
Imatinib 
Irinotecan 
Metotrexát 
Mitoxantron 
SN-38 
Topotecan 

Cyclosporin A 
Dexametazon 
Gefitinib 
Imatinib 
Itrakonazol 
Tacrolimus 
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2.1.4. ABCG2 GÉNPOLIMORFIZMUSOK 

 

A humán ABCG2 génnek is száznál jóval több csíravonal polimorfizmusa ismert. 

A csak a Távol-Keleten előforduló, ott is nagyon ritka Gln126Stop, Phe208Ser, 

Phe431Leu, Ser441Asn, Phe489Leu, Asn590Tyr és Asp620Asn variánsok kifejezett 

expressziós illetve funkcionális eltérést okoznak, de értelemszerűen nincs klinikai 

jelentőségük a kaukázusi populációkban. Nemrégiben leírtak több, fehérek közt is 

gyakori funkcionális promóter polimorfizmust, ezek klinikai karakterizálása azonban 

még nem történt meg. (Krishnamurthy és mtsa 2006; Poonkuzhali és mtsai 2008). 

A legtöbbet vizsgált ABCG2 421C>A (Gln141Lys, rs2231142, kaukázusi 

populációkban 10% körüli variáns allélfrekvencia) polimorfizmus funkcionális voltára 

sok munkacsoport rámutatott. A legfrissebb adatok szerint a 421A allél a protein stabili-

tását csökkenti, a kódolt fehérje a szintézis után jórészt ki sem kerül a sejthártyára, pro-

teoszómális bontás áldozata lesz. A génvariációt több klinikai kérdéssel is összefüggés-

ben találták: egyes szubsztrátjainak farmakokinetikai eltéréseivel (gefitinib, imatinib, 

sulfasalazin, rosuvastatin, diflomotecan és topotecan), gyógyszerek hatékonyságával és 

mellékhatásaival (gefitinib-okozta hasmenés, prosztatarák és diffúz nagy B-sejtes lim-

fóma kemoterápiája utáni túlélés), bizonyos betegségek kialakulására való hajlammal 

(köszvény, vesesejtes rák, diffúz nagy B-sejtes limfóma). A ritkább 34G>A (Val12Met, 

rs2231137) polimorfizmus mRNS-expressziós különbséghez vezet feltehetőleg egy 

splice-variánssal való összefüggése miatt. Kevés és ellentmondásos adat áll rendel-

kezésre a klinikai jelentőségéről. (Robey és mtsai 2009; Poonkuzhali és mtsai 2008) 

Külön kiemelem itt is a mi témafelvetéseinkhez közeli irodalmi adatokat. A 

421C>A variáció nem hajlamosított AML kialakulására és nem függött össze a 

túléléssel 112 betegben (Müller és mtsai 2008); nem mutatott összefüggést a 

doxorubicin farmakokinetika paramétereivel 62 emlőrákos betegben (Lal és mtsai 

2008); nem függött össze a metotrexát farmakokinetikájával és hepatotoxicitásával 18 

ALL-es és limfómás betegben (Imanishi és mtsai  2007); nem asszociált az irinotecan-

kezelés utáni neutropenia előfordulásával 45 rákos betegben (Jada és mtsai 2007), 

illetve a 421CC és – érdekes módon – a 34AA genotípusú diffúz nagy B-sejtes lim-

fómás betegeknek rosszabb volt a túlélése a 421A valamint a 34G allélt hordozókénál 

(Hu és mtsai 2007).  
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2.2. A gyermekkori akut limfoid leukémia 

 

Ez a kórkép a kezdetektől gyakran választott modellje a farmakogenetikai 

kutatásoknak. Általánosságban véve a gyermekkori betegségekben a környezeti 

faktorok kisebb szerepet játszanak a felnőttkoriakhoz képest; a gyógyszerek hatását, 

mellékhatásait pedig kevesebb társbetegség, szervi funkciózavar befolyásolja. A 

gyermekkori malignus betegségek közt az ALL a leggyakoribb egységes hisztológiai 

entitás, hazai adatok szerint a 0-15 éves korosztály rosszindulatú betegségeinek 23%-át 

teszi ki, mely egymillió gyermekre számított évi kb. 30 új megbetegedést jelent (Török 

és mtsai 2001). A farmakogenetikai vizsgálatok szempontjából további előny, hogy 

kezelését nagy tanulmányokba szervezve, rizikócsoportok szerint standardizált 

protokollok szerint, testfelületre számított gyógyszerdózisokkal végzik. Így a túlélési 

mutatók vagy az adverz reakciók eltéréseinek hátterében jól elemezhető a genetikai 

tényezők szerepe. (Davidsen és mtsai 2008) 

A betegség kezelésében az utóbbi időben 80% körüli vagy feletti gyógyulási 

arányt értek el a fejlett országokban alkalmazott különböző kezelési sémákkal. A fő 

ismert rizikófaktorok, egyben a kezelés optimalizálása szempontjából fontos tényezők a 

következők: az életkor, a nem, a blasztok immunfenotípusa, a blasztok genetikai elté-

rései (kromoszómaszám és bizonyos gyakori génátrendeződések), a betegség diagnó-

ziskor észlelt kiterjedtsége/előrehaladottsága (fehérvérsejtszám, bizonyos szervi érin-

tettségek), illetve a kezelésre adott korai klinikai válasz. (Magyarosy 2000; Seibel 2008) 

A betegeket hazánkban a német Berlin-Frankfurt-Münster (BFM) munkacsoport 

által folyamatosan továbbfejlesztett tanulmányok, terápiás protokollok szerint kezelik. 

Ezek az utóbbi időben egy 6-8 hónapos úgynevezett intenzív vagy intravénás kezelési 

szakaszból, majd további másfél vagy két és fél éves fenntartó orális kezelési 

szakaszból álltak. A terápiát a folyamatosan továbbfejlesztett és újradefiniált 

rizikócsoportokban egymástól némileg eltérően határozzák meg az egymást követő 

tanulmányok. A jelen értekezésben ismertetett toxicitási vizsgálatokban az ALL BFM 

90 és 95 protokollok alacsony és közepes rizikócsoportjainak intenzív kezelési 

szakaszán észlelt jelenségeket elemeztük, ezért ezeknek a kezelési sémáknak a vázlatát, 

az alkalmazott gyógyszerdózisokat részletesen bemutatom a 3. táblázatban. A magas 

rizikócsoportba tartozó,  kb. 15-20%-nyi beteg egy ennél komplexebb,  etopozidot,  vin- 
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3. táblázat. Az ALL BFM 90 és 95 kemoterápiás protokoll intenzív szakának 

intravénás gyógyszerdózisai a közepes és alacsony rizikócsoportú ágakon. 

Indukció Prednizolon 60mg/m2 p.o. 36 napon át (fokozatosan fel- és leépítve) 

Vincristin 4 x 1,5 mg/m2 i.v. bólus 

Daunorubicin 2-4 x 30 mg/m2/3-órás i.v. infúzió a 

L-aszparagináz 8 x 10.000 U/m2/1-órás i.v. infúzió 

Metotrexát 3-5 x 6-12 mg i.th. (életkorfüggő dozírozás) b 

Intenzifikáció Ciklofoszfamid 1-2 x 1 g/m2/1-órás i.v. infúzió c 

Citozin-arabinozid 8-16 x 75mg/m2 i.v. bólus c 

6-Merkaptopurin 60 mg/m2 p.o. 14-28 napon át c 

Metotrexát 2 x 6-12 mg i.th. (életkorfüggő dozírozás) 

Konszolidáció Metotrexát 4 x 5 g/m2/24-órás i.v. infúzió 

6-Merkaptopurin 25 mg/m2 p.o. 56 napon át 

Metotrexát 4 x 6-12 mg i.th. (életkorfüggő dozírozás) 

Reindukció Dexamethason 10mg/m2 p.o. 30 napon át (fokozatosan leépítve) 

Vincristin 4 x 1,5 mg/m2 i.v. bólus 

Doxorubicin 4 x 30 mg/m2/3-órás i.v. infúzió 

L-aszparagináz 4 x 10.000 U/m2/1-órás i.v. infúzió 

Metotrexát 0-4 x 6-12 mg i.th. (életkorfüggő dozírozás) b 

Reintenzifikáció Ciklofoszfamid 1 x 1 g/m2/1-órás i.v. infúzió 

Citozin-arabinozid 8 x 75mg/ m2 i.v. bólus 

Tioguanin 60 mg/m2 p.o. 14 napon át 

Metotrexát 2 x 6-12 mg i.th. (életkorfüggő dozírozás) 

a A közepes rizikócsoportban 4, az alacsony rizikócsoportban 2 daunorubicin dózist írt elő a 

protokoll.  b Az intratekális dózisok száma eltért a központi idegrendszeri érintettség hiányá-

ban vagy fennállta esetén.  c Az intenzifikáció szakaszát megrövidítették átmeneti időre 

1995-1999 között. Rövidítések: BFM: Berlin-Münster-Frankfurt munkacsoport;  i.v. intra-

vénás;  i.th. intratekális;  p.o.: per os, azaz szájon át.  Megjegyzés: a táblázat nem a 

legfrissebb ajánlásokat, hanem a mi retrospektív vizsgálati populációnknál használt aktuális 

kezelési előírást, annak is csak bizonyos ágait és időszakait ismerteti. 
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blastint és ifosfamidot is tartalmazó kezelésben részesült, a csecsemők (1 éves kor alat-

tiak) kezelése pedig egy teljesen független tanulmány részeként folyt. (Magyarosi és 

mtsai 2000; Schrappe 2004) 

 

 

2.3. A témaválasztás indoklása 

 

A dolgozatban ismertetett munka tervezése és adminisztratív előkészítése 2002-

2003-ban történt, a humán genom projekt befejeződésének, az első online nagyléptékű 

bioinformatikai adatbázisok megjelenésének időszakában. Az újonnan, folyamatosan 

megjelenő eszközök hatalmas potenciálja, a farmakogenetika jövőbeli lehetőségei 

felmérhetők voltak, de még alig volt elérhető adat egy-egy gén polimorfizmusainak a 

gyakoriságáról vagy funkcionális jelentőségéről. Törekvésünk tehát egyrészt egy, a 

későbbiekben rugalmasan használható minta- és adatbank létrehozása volt, másrészt 

néhány olyan már leírt, első adatok alapján funkcionálisnak tűnő génpolimorfizmus 

vizsgálatának megkezdése, amelyek a gyermekonkológia szereinek farmakokinetikája 

szempontjából érintettek lehetnek. Ezeket a polimorfizmusokat más beteganyagon, más 

klinikai kérdésekkel velünk párhuzamosan számos más munkacsoport is vizsgálni 

kezdte, és ahogy a bevezetőben idézett közlemények dátumából kitűnik, velünk közel 

egyidőben közölték eredményeiket. Az adatok együtt nagyon gazdag spektrumát 

mutatják be ezen SNP-k klinikai vonatkozásainak, és az egyéni gyógyszerválasztás 

vagy -adagolás jövőbeli hasznának reményével kecsegtetnek. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 
 

Munkám alapvető két célkitűzése egy számos egyéb munkát is megalapozó DNS-

bank és hozzátartozó adatbank létrehozása, valamint bizonyos ABC-transzporter 

génpolimorfizmusok klinikai jelentőségének vizsgálata gyermekkori ALL-ben. 

 

A minta- és adatbankkal kapcsolatos céljainkat a jelen értekezésben bemutatott 

vizsgálatokon túl több remélt, későbbi vizsgálatra és együttműködésre való felkészülés 

szándéka, illetve az elnyert pályázatainkban vállalt kötelezettségeink határozták meg: 

• Az ALL BFM 90 és 95 protokollok alapján Magyarországon kezelt ALL-es beteg-

populáció DNS-mintáinak és farmakogenetikai szempontból jelentős adatainak 

összegyűjtése; 

• A SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán és az Országos Egészségügyi Központban 

a COSS 86 és 96 kemoterápiás protokollok szerint kezelt oszteoszarkómás betegek 

DNS-mintáinak és farmakogenetikai szempontból jelentős adataiknak gyűjtése; 

• Heretumoros fiatal felnőttek DNS-mintáinak, etopozid-toxicitási és -kinetikai 

adatainak összegyűjtése; 

• Egy, az egészséges magyar kontroll populációt reprezentáló DNS-mintagyűjtemény 

felépítése. 

 

Az in vitro és in vivo vizsgálatok során mások által funkcionális jelentőségűnek talált 

ABCB1 3435T>C, 2677G>T,A és 1236C>T továbbá az ABCG2 34G>A és 421C>A 

génpolimorfizmusok vizsgálatát tűztük ki célul az ALL-es betegpopulációnkban azzal a 

szándékkal, hogy a hozzájáruljunk a kemoterápia majdani személyre szabásához, a 

kezelés továbbfejlesztéséhez. Kérdésfeltevéseink a következők voltak: 

• Befolyásolja-e a betegek ABCB1 és ABCG2 genotípusa az ALL komplex 

kemoterápiájának immunszuppresszív mellékhatását, vagyis a súlyos leukocitopénia 

és a fertőzések előfordulását a kezelés alatt; 

•  Befolyásolják-e a fenti génpolimorfizmusok az akut toxikus enkefalopátia 

kockázatát az ALL összetett kemoterápiás kezelése során; 

• Hajlamosítanak-e a fenti génpolimorfizmusok vagy az általuk alkotott haplotípusok 

az ALL kialakulására, illetve befolyásolják-e a kezelés hatékonyságát? 
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4. MÓDSZEREK 

 

Az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 

hozzájárult a tervezett vizsgálatokhoz, az adatgyűjtéshez és azok módjához. (12988-

52/2003-1018-EKU és 323-101/2005-1018-EKU iktatási számú levelek) 

 

 

4.1. Minta- és adatgyűjtés 

 

A teljes magyar ALL-es gyermekpopuláció és egy kisebb, csak a csak a SE II. sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika és az Országos Gyógyintézeti Központ Onkológiai 

Osztályának beteganyagára szorítkozó oszteoszarkómás populáció retrospektív 

vizsgálatát határoztuk el. A célkitűzések közt szereplő kemoterápiás protokollok 

alkalmazási időszaka az 1990-2003 közt diagnosztizált ALL-esek döntő többségét és az 

1986-2003 között kezelt oszteoszarkómás gyermekek zömét fedi. A betegek személyes 

és alapvető klinikai adatait a Magyar Gyermek Tumor Regisztertől (későbbiekben 

Tumor Regiszter) kaptuk meg, ezekre alapozva terveztük meg a munkát. A 2003-ban 

működő összes gyermekonkológiai centrummal (kórházigazgatókkal és 

osztályvezetőkkel) felvettük a kapcsolatot, felkértük őket az adatgyűjtés lehetővé 

tételére, és az általuk kijelölt asszisztensekkel szerződést kötöttünk a mintagyűjtésre 

vonatkozóan.  

Első körben a felülvizsgálatokra vagy kezelésre érkezett betegektől történt 

vérvétel, és ugyanezen alkalommal, a mintavétel előtt kértük a betegektől ill. 

gondviselőiktől az írásos beleegyezést a munkánkhoz. Későbbi időpontban gyűjtöttem 

ki a számunkra fontos klinikai adatokat a betegek kórlapjaiból. Mivel így a megcélzott 

betegpopulációnak kevesebb, mint a felétől jutottunk mintához, az ALL-esek esetében 

levelet küldtünk a régen kezelt, felülvizsgálatra nem vagy alig járó betegeknek, hogy 

vérvételre hívjuk az őket kezelő központokba, vagy hogy beleegyezésüket adják a 

meglévő régi mintáik és a klinikai adataik felhasználásához. Azon központok esetében, 

ahol ehhez az osztályvezető hozzájárult, az elhunyt betegek családjait is felkerestük 

levélben, hogy engedélyt kérjünk a fennmaradt minták és adatok felhasználásához. 
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Az egészséges kontroll populáció reprezentálása céljából kettőszáz random 

kiválasztott egészséges véradónak a laboratóriumi vizsgálatokból fennmaradt EDTA-s 

(etiléndiamin-tetraecetsav) csőben eltett vérét dolgoztuk fel. Az Országos Vérellátó 

Szolgálattól a véradók nemét és életkorát kértük és kaptuk meg kísérő adatokként. A 

véradók személyes és orvosi, kórtörténeti adataival nem rendelkezünk. 

A heretumoros betegek vonatkozásában az Országos Onkológiai Intézet „C” 

Belgyógyászati és Klinikai Farmakológiai Osztályával vettük fel a kapcsolatot. 

Prospektív módon azoktól az újonnan diagnosztizált csírasejt tumoros betegektől 

gyűjtöttünk mintát, akik hétköznap munkaidőben kezdték első kemoterápiás blokkjukat. 

A DNS-izolálás céljára vett véren kívül etopozid-farmakokinetikai mintákat is 

gyűjtöttünk az egyének legelső citosztatikum infúziója alatt, illetve után, összesen öt 

időpontban. 

 

4.1.1. MINTAGYŰJTÉS 

 

A betegek mintavételét olyankorra időzítettük, amikor betegségük miatti kezelés 

vagy felülvizsgálat kapcsán egyébként is szükség volt vérvételre. Az asszisztenseket a 

kivonandó DNS-mennyiség érdekében arra kértük, hogy csak azoktól a betegektől 

vegyenek vért, akiknek a perifériás fehérvérsejtszáma várhatóan normális (tehát a 

mielotoxikus kemoterápiás blokkok után legalább három héttel történjen a vérvétel). A 

vért az általunk biztosított 10 ml-es EDTA-s csövekbe gyűjtötték, és a félévenkénti-

évenkénti elszállításig mélyhűtőben tárolták. A mintákat fagyasztva szállítottuk és 

tároltuk feldolgozásig. 

A sejtszuszpenziókat a SE Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének és a 

Pécsi Tudományegyetem Pathológiai Intézetének áramlási citometriás laborató-

riumaiból valamint a debreceni gyermekklinikától kaptuk. E központokban perifériás 

vérből vagy csontvelői aspirátumból Ficollal mononukleáris sejteket szeparáltak 

diagnosztikai célból és a fennmaradó mintákat éveken át mélyhűtve tárolták. 

A szűrőpapírra szárított vércsepp mintákat a Budai Gyermekkórház Anyagcsere 

Szűrő- és Gondozási Központból kaptunk. Ezeket a mintákat a nemzeti újszülött 

anyagcsere betegség szűrő program keretében az első életnapokban vették a betegektől. 

Konkrét kéréseink alapján keresték elő és küldték el a betegek mintáit számunkra. 
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4.1.2. ADATGYŰJTÉS 

 

Célkitűzésünkben egy széleskörű farmakogenetikai adatbázis felépítése szerepelt, 

mely e jelen dolgozat által bemutatott munkán túlmutatva további projektek alapját 

szolgálhatja. Minden olyan klinikai eseményt és laboratóriumi eltérést rögzíteni 

szándékoztunk tehát, melyek az egyes citosztatikumok mellékhatásait jellemezhetik, és 

később genetikai hátterük kutatásában értékesek lehetnek. A betegek túlélési adatait a 

Tumor Regiszter évente frissíti, és tőlük kértük ismételten. 

 

A hatékony adatgyűjtés céljából egy-egy függőlegesen elrendezett (egy beteg 

minden adata egy oszlopban) Microsoft Excel file-t hoztam létre a két betegcsoport 

(ALL, oszteoszarkóma) részére, amelyekbe beszerkesztettem a Tumor Regisztertől 

kapott adatokat (fejenként 20-40 céljaink szempontjából informatív adat). A további 

adatok számára a kórlefolyás szempontjából időrendben és témánként elrendezve 

létesítettem helyet sorokban. 

A táblázatban helyet készítettem a kórelőzmények, társbetegségek és a malignus 

betegség kezelése szempontjából fontos prognosztikai adatok (molekuláris és 

citogenetika, immunfenotípus, fehérvérsejtszám, bizonyos szervi érintettségek, stb.) 

számára, valamint a kezelés megkezdése előtti felmérő vizsgálatok (szív balkamra 

funkció, vesefunkciók, vírusszerológia, stb.) eredményei számára. A kezelés heveny 

mellékhatásainak jellemzése céljából kemoterápiás blokkonként feljegyezhetők voltak 

az adott szakasz alatt megfigyelt legsúlyosabb mielo-, nefro- és hepatotoxicitási 

jellemzők, infekciók és egyéb blokk-specifikus szövődmények/jellemzők (pl. tumorlízis 

szindróma, metotrexát-kinetikai adatok). A ritka heveny mellékhatásokra (hasnyál-

mirigy gyulladás, szteroid-diabétesz és hipertónia, trombózis vagy jelentős vérzés, 

perifériás neuropátia, enkefalopátia, steril csontnekrózis, idioszinkráziás gyógyszer-

reakciók) irányuló kérdéseket összesítve a teljes, 9-36 hónapos kezelési időszakra 

vonatkozólag jegyeztük fel. A táblázatban helyet készítettem a késői mellékhatások 

jellemzésére irányuló, a protokoll végén és később rendszeresen rutinszerűen végzett 

vizsgálatok leleteinek (kardiomiopátia, oszteoporózis, halláskárosodás, pajzsmirigy 

funkciós zavar, növekedési adatok). 
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Nagy hangsúlyt fekettünk arra a kérdésre, hogy a kezelésben eltértek-e, és ha igen, 

miért tértek el az előírt protokolltól (súlyos toxicitás vagy társbetegségek, egyéb okok), 

illetve annak mérlegesésére, hogy egy-egy ilyen eltérés milyen hosszú kezelési periódus 

mely toxicitási kérdéseiben zárja ki az esetet a többiekkel való összehasonlításból. 

Ahol csak lehetett, számszerű (pl. laboratóriumi) adatokat vittünk be a táblázatba, 

egyebütt a National Cancer Institute (USA) Common Terminology Criteria for Adverse 

Events (CTCAE) v3.0 definíciói szerint kategorizáltuk a kóros tünetek/leletek 

súlyosságát. Az adatokat a központok végiglátogatásával, a teljes rendelkezésre álló 

dokumentáció átnézésével, az ALL-es betegek esetében személyenként átlag 2-2,5 óra 

ráfordításával gyűjtöttük. 

Az ALL-es gyermekek adatgyűjtésének nagyobbik részét magam folytattam, a 

betegek kb. negyedének adatait Dr. Cságoly Edit gyűjtötte. Az osteosarcomás betegek 

adatgyűjtő táblázatát én szerkesztettem meg, az adatgyűjtésben pedig Dr. Cságoly Edit, 

Dr. Müller Judit, Dr. Hegyi Márta és Váradi Gábor működtek közre. A heretumoros 

betegek adatgyűjtéséhez a táblázatokat én készítettem el, az adatgyűjtés munkája Dr. 

Cságoly Edit, Dr. Géczy Lajos és köztem oszlott meg. 

 

A jelen dolgozatban szereplő három témában az alábbi kérdéseket vizsgáltuk. 

Az immunszuppresszióról szóló tanulmányban összeszámoltuk, hogy a teljes 

intravénás (más néven intenzív) kemoterápiás szak alatt összesen hány napon kapott 

egy-egy beteg intravénás antibiotikumokat és/vagy antifungális szereket. A legelső 

kemoterápiás szer beadása után kezdett antimikrobiális kurzustól a legutolsó 

parenterális citosztatikum-adag után legkésőbb 21 nappal kezdett kurzusok utolsó 

napjáig adtuk össze ezen napok számát. A fehérvérsejtszám csökkenését a kemoterápia 

35 napos reindukciós fázisában (úgynevezett Protokoll-2 / fázis-1 szakasz) vizsgáltuk, 

ennek a kemoterápiás blokknak az első napjától a következő blokk első napjáig. Azért 

választottuk ezt a szakaszt, mert a vizsgálandó transzporterek legtöbb szubsztrátját 

(vincristin, doxorubicin, dexametazon) ebben a fázisban alkalmazták, és mivel a 

hasonló gyógyszereket tartalmazó indukciós fázis leukopoézisét a kezdeti csontvelő-

infiltráció mértéke és a blasztok kemoszenzitivitása (mint nem csíravonal-farmako-

genetikai, tehát jelen esetben zavaró tényezők) is nagymértékben befolyásolhatták. Az 
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ezen szakaszon belüli legalacsonyabb mért fehérvérsejtszám értéket használtuk az 

elemzésekhez.  

Az enkefalopátiás tanulmányban a CTCAE v3.0 III-as vagy annál súlyosabb fokú 

hevenyen fellépő idegrendszeri tüneteket vizsgáltuk. Akut toxikus enkefalopátiaként 

értékeltük ezeket, ha egyéb okok (alacsony vércukor, ionháztartási zavarok, sokk vagy 

hipoxia, súlyos magas vérnyomás, koponyán belüli vérzés, korábban diagnosztizált 

epilepszia, stb.) kizárhatók voltak. A SE II. Gyermekklinikán egy korábbi tanulmány 

miatt liquor metotrexát szinteket mértek a 24-órás folyamatos metotrexát infúzió végén, 

ezek a kórlapokban rendelkezésre álltak a betegek egy kis csoportjában. 

A polimorfizmusok ALL-re való hajlamosító szerepét vizsgáló tanulmányban az 

ALL-es populáción belüli alcsoportokat is összehasonlítottuk. Az ehhez szükséges 

adatokat (pl. a halál oka, a blasztok immunfenotípusa és genetikai eltérései) részben a 

Tumor Regisztertől kaptuk, részben a kórlapokból gyűjtöttük össze. Az 

alacsony/közepes/magas rizikócsoportba soroláshoz a betegnél alkalmazott terápiás 

protokoll (ALL BFM 90 vagy 95) kritériumrendszerének megfelelő definíciókat 

alkalmaztuk. 
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4.2. Laboratóriumi módszerek 

 

4.2.1 DNS-KIVONÁS 

 

A DNS-bank építését a betegek EDTA-s csőbe vett perifériás vérének 

felhasználásával kezdtük meg. A módszer beállítása és a kezdeti kb. 200 minta 

szeparálása után a munka maradék részét a velem dolgozó tudományos diákkörös 

hallgatók és a SE Genetikai Intézetében gyakorlatukat töltő labororvos rezidensek 

végezték. A SE II. Gyermekklinikáról származó mintákat Staub Krisztina asszisztens 

dolgozta fel.  

Az ALL-es betegektől egyéb mintaféleségek is rendelkezésre álltak. Később 

ezeknek a nehezebben feldolgozható, kisebb DNS-tartalmú mintáknak a felhasz-

nálásához is hozzáláttunk. Ezt a munkát Félné Semsei Ágnes végezte, magam csak a 

módszerek kiválasztásában és konzultációs szinten a beállításukban vettem részt. 

 

4.2.1.1. DNS KIVONÁSA PERIFÉRIÁS VÉRBŐL 

 

A módszer kiválasztásánál a legfontosabb szempont a laboratóriumi technikai 

feltételekhez való alkalmazkodáson kívül az volt, hogy nagy mennyiségű DNS-t 

legyünk képesek kivonni, eltárolni. A választás a QIAamp DNA Blood Maxi és 

QIAamp DNA Blood Midi kitekre (Qiagen) esett. Ezzekkel 2-10 ml-nyi vérmintákból 

egyenként 6-100 µg közötti mennyiségű DNS-hez jutottunk. 

Kialakítottuk a humán vérmintákkal történő munka feltételeit és szabályait a SE 

Genetikai Intézetének egyik laboratóriumában. A módszer beállításakor egészséges 

véradók anonimizált maradék vérmintáit használtam, melyet az Országos Vérellátó 

Szolgálattól kértünk. A kivont DNS koncentrációját és tisztaságát fotometriás 

módszerrel határoztam meg. Mivel kezdetben rossz minőségű, fehérjével 

nagymértékben szennyezett DNS-t kaptam, módosítottam a QIAamp kit gyári leírásban 

szereplő protokollját. A proteolízis (proteáz jelenlétében történő 70 ºC-os kezdeti 

inkubáció) idejének meghosszabbításával a problémát ki lehetett küszöbölni. 
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4.2.1.2. DNS KIVONÁSA EGYÉB MINTÁKBÓL 

 

Áramlási citometriás laboratóriumokban mélyhűtőben tárolt diagnosztikus vagy 

kontroll sejtszuszpenziókból és az egyes gyermekonkológiai központokban tárolt natív 

vagy MGG festett kenetekből (perifériás és csontvelői eredetű mintákat is használtunk) 

a High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche) segítségével szeparáltunk DNS-t. 

Újszülöttkori szűrőpapírba szárított vérből Chelex-100 reagenssel vontunk ki DNS-t.  

 

4.2.1.3. MINTÁK TÁROLÁSA 

 

A kivont DNS-t biztonsági célból két részre osztva tároltuk, a SE Genetikai, Sejt- 

és Immunbiológiai Intézetében és a SE II.sz Gyermekgyógyászati Klinika Molekuláris 

Biológiai Laboratóriumában. Mindkét helyen -20°C-os hűtőszekrénybe kerültek a 

minták. A csövek a két laboratórium rendszerének megfelelően kaptak számozást, míg a 

betegek személyes és kezelési adatához egy ezektől különböző számozást rendeltünk 

adatvédelmi célokból. 

 

4.2.2.  GÉNPOLIMORFIZMUSOK MEGHATÁROZÁSA 

 

4.2.2.1. ABCB1 POLIMORFIZMUSOK MÉRÉSE MINISZEKVENÁLÁSSAL 

 

E módszer optimalizálásában és a mérésekben magam is részt vettem, a munkát 

Dr. Zalka Annával, Dr. Kámory Enikővel és Dr. Csókay Bélával együtt végezve. 

Az ABCB1 3435T>C, 2677G>T,A és 1236C>T genotípusokat egy ún. „single 

base extension” módszerrel határoztuk meg. A módszer paramétereit és a primer-

szekvenciákat Gwee és munkatársai közleményére alapoztuk (Gwee és mtsai 2003), bár 

számos kisebb módosítást végeztünk. Első lépésként a három polimorf pontot körülvevő 

fragmenst egyetlen multiplex PCR segítségével amplifikáltuk. A kapott termékeket 

gélelektroforézissel vagy Agilent lab-on-chip készülékkel ellenőriztük. Második 

lépésként az amplikonokat shrimp alkalikus foszfatáz és exonuclease I enzimekkel 

tisztítottuk és egy ún. multiplex „single base extension” reakcióba vittük. Az ehhez 

használt oligonukleotidok 3' végei éppen az SNP hely szomszédos nukleotidjáig hibridi- 
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2. ábra: Az ABCB1 genotípusok detektálása ABI 310 Genetic Analyzer készülékkel 

 

 

 

 
 
4. táblázat: Az ABCB1 polimorfizmusok mérésére használt oligonukleotid-szekvenciák 

 

 Forward primer Reverse primer Miniszekvenáló primer 

1236C>T tctcaccatcccctctgt tctttgtcacttatccagc ct(c)12gactctgcatcttcaggttcag1 

2677G>T,A tagggagtaacaaaataacac tgcaggctataggttccagg (tgac)6ttagtttgactcaccttcccag 

3435T>C cttacattaggcagtgac ctcacagtaacttggcag (tgac)12ctcctttgctgccctcac 

1Eltértünk a Gwee és mtsai. által közölttől, az eredeti primer hajtű formációja miatt 

 

 

  

      1236C>T                      3435T>C      2677G>T,A 

   C,Theterozigóta                    Chomozigóta     G,Theterozigóta  
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5. táblázat: Az ABCB1 polimorfizmusok méréséhez használt multiplex 

miniszekvenálás operációs protokollja 

 
Felhasznált reagensek  
SnapShot Kit ABI  
Shrimp alkalikus foszfatáz (SAP) Roche 1U/µl 
Exonukleáz I USB Amersham 10U/µl 
puffer  
H2O Millipore Q grade 
detektáló primermix: 11-12 exon 2 µM,     21 exon 0,5 µM,  

26 exon 1 µM 
 

1. Tisztítás (1 mintára): emésztés multiplex PCR után 
Bemérés:  
puffer 0,5 µl 
SAP (1 U/µl) 1 µ 
Exo I friss hígításból: (2,5 µl (10U/µl ) 
tömény oldat + 7,5µl víz) 

0,17 µl 

víz 0,33 µl 
DNS (ABCB1 multiplex PCR-termék) 3 µl 
Emésztés:  
inkubálás 37°C, 1 h 
inaktiválás 75°C, 15 perc 
tárolás 4 °C 
 

2. Single Base Extension (PCR)  
PCR reakció összeállítása 1 mintára:  
SNapShot gyári MasterMix 2,5 µl 
detektáló primer mix 1 µl 
H2O 0,5 µl 
DNS (tisztítási reakció után) 1 µl 
PCR reakció végtérfogata 5 µl 
PCR cső vékonyfalú 200 µl-es  PCR cső DNase 

mentes 
Ciklusszám 25 
Hőprogram 96 °C 10mp, 54 °C 5mp, 60°C 30mp 
 

3. Tisztítás (1 mintára): emésztés „single base extension” után 
Bemérés:  
DNS forrás SingleBaseExtension cső 
SAP 1 U SAP/cső 
Emésztés:  
inkubálás 37°C, 1 h 
inaktiválás 75°C, 15 perc 
tárolás 4 °C 
(folytatás a következő oldalon)   
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4. Futás, miniszekvenálás 
futtató elegy 9µl formamid, +0,5 µl LIZ size standard 

+ 0,7 µl minta (3. tisztítási lépés után) 
művelet 3 mp vortex, 3 mp centrifugálás 
reakció 95°C, 5 perc, 4°C, 5 perc 
művelet 3 mp centrifugálás 
szekvenáló modul GS POP4 (1ml)E5 
futási idő 17 perc 
 

5. Értékelés 
Molekulaméret standard: GS  120 LIZ 
Mátrix: SNaPshot E5 b változat 
Analízis paraméterek 2500-4000 
Dokumentálás ABI310 szoftver 
 

záltak. A három polimorf ponthoz három különböző méretű primert használtunk. A 

triplex extenziós reakciót 4 féle fluoreszcens festékkel jelölt ddNTP jelenlétében 

futtattuk. Harmadik lépésben a genotípusokat a termékek tisztítása (shrimp alkalikus 

foszfatáz) után ABI 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) készülékkel detek-

táltuk. A csúcsok helye (primerek mérete) alapján azonosítottuk a polimorfizmust, a 

szín (fluoreszcens festék) alapján a genotípust. Ld. 2. ábra. 

A primerek szekvenciáját a 4. táblázat, a metodika részletes adatait az 5. 

táblázatban található protokoll tartalmazza. 

A módszert genotípusonként 2-2 minta szekvenálásával verifikáltuk. 

 

4.2.2.2. ABCG2 POLIMORFIZMUSOK MÉRÉSE  
OLVADÁSPONT-ANALÍZISSEL 

 

E módszer beállítása Dr. Tordai Attila munkacsoportjának érdeme (Szilvási és 

mtsai 2005). A mérésekben magam csak minimális mértékben vettem részt, az 

eredmények Dr. Andrikovics Hajnalka, Félné Semsei Ágnes és Dr. Kámory Enikő 

munkájának köszönhetők. 

Az ABCG2 34G>A és 421C>A polimorfizmusok vizsgálatához LightCycler PCR 

módszert használtunk, melynek két lépése az amplifikáció és az azt követő fluorimetriás 

detektálás. A normál PCR primerek mellett a PCR mix-hez két, az amplifikátumra 

specifikusan bekötődő, fluoreszcens festékkel jelölt oligonukleotidot (ún. hibridizációs 

szondákat) is adunk. Az egyik, ún. „szenzor” szonda az általunk vizsgálni kívánt allélra 
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komplementer, a másik szonda („anchor”) két bázispár távolságban a szomszédos 

szakasszal hibridizál. Közelségük és megfelelő hullámhosszú gerjesztő fény jelenléte 

esetén fluorofórjaik között az ún. FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) 

folyamata jön létre, az emittált fluoreszcencia egy eltérő hullámhosszon detektálható. A 

PCR-t követő detektálás fokozatosan emelkedő hőmérsékleten történik. Amikor a 

kapillárisban a hőmérséklet eléri a vizsgált fragmens olvadáspontját, a fluoreszcencia 

emisszió hirtelen csökkenni kezd, mert a hibridizációs szondák az amplikonról 

leolvadva már nincsenek többé energiaátadásra alkalmas közelségben. (Az 

oligonukleotidok olvadáspontjának azt a hőmérsékletet nevezik, melyen az adott DNS 

fragmens 50%-a egyszálú.) A „szenzor” szonda olvadáspontja a vizsgált DNS-

szakasszal való komplementaritásától (az itt található SNP genotípusától) függően 

változik.  

A használt oligonukleotidok szekvenciája a 6. táblázatban szerepel. A két 

polimorfizmus mérésére használt két szimplex módszer kiértékelését ld. a 3. és a 4. 

ábrán.  

 

6. táblázat: Az ABCG2 polimorfizmusok meghatározásakor használt oligonukleotidok 

szekvenciája 

Elnevezés Szekvencia 

ABCG2-34-F 5’atgtattgtcacctagtgtttgc 

ABCG2-34-R 5’agctccttcagtaaatgcc 

ABCG2-34-ANC 5’gcggggaagccattggtgt/36-FAM/ 

ABCG2-34-SENS 5’/Bodipy650/ccttgtgacactgggat/3Phos/ 

ABCG2-421-F 5’tatgtatactaaacagtcatggtcttaga 

ABCG2-421-R 5’tggagtctgccactttatccagacct 

ABCG2-421-ANC 5’gatgatgttgtgatgggcactctgacggtgaga/36-FAM/ 

ABCG2-421-SENS 5’/Bodipy650/aaacttacagttctcagcagctcttcgg/3Phos/ 

Az oligonukleotidok elnevezésében szereplő betűk értelme: F: forward amplifikációs 

primer, R: reverz amplifikációs primer, SENS: szenzor hibridizációs próba, ANC: 

anchor hibridizációs próba. Az SNP-vel komplementer nukleotidokat vastagon, 

aláhúzva szedtük.  
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3. ábra: Az ABCG2 34G>A (V12M) polimorfizmus meghatározása. Ebben a mérésben 

a ritka mutáns allél csak két heterozigóta személyben volt detektálható. 

 

 

 

4. ábra: Az ABCG2 421C>A (Q141K) polimorfizmus meghatározása. Egy heterozigóta 

és egy-egy homozigóta minta képe azonosítható. 
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4.3. Adatbank 

 

A klinikai adatok nyers bevitelének Excel táblázatát az adatok megőrzése céljából 

mindig érintetlenül hagytam, csupán merőlegesen transzformáltam. Az adatok 

feldolgozása – pl. számértékek kategorizálása vagy transzponálása, vagy több adaton 

alapuló komplex változók létrehozása – céljából újabb munkalapokat hoztam létre a 

fájlon belül, és a munkalapok közti hivatkozásokra alapuló logikai képletekkel 

alakítottam ki az analízishez szükséges változót és adatformátumot. 

Mivel a munkacsoport tevékenysége egyéb génpolimorfizmusok és beteg-

csoportok vizsgálatára is kiterjedt, az eredeti és származtatott klinikai és genetikai 

adatokat tartalmazó több tíz saját és Tumor Regisztertől kapott Excel fájlt a Microsoft 

Access szoftver segítségével csatoltam össze és tettem összevonhatóvá, szűrhetővé, ru- 

 

5. ábra: A Microsoft Access adatbázis alapszerkezete. Az egyes szövegdobozok az 

egyes beépített Microsoft Excel táblázatok, a nyilak a táblázatok egymáshoz 

rendelésének módját szemléltetik. 
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galmasan kivonatolhatóvá. Az adatbázis szerkezetét az 5. ábra szemlélteti. A Microsoft 

Access segítségével készítettem el a konkrét kérdések statisztikai elemzéséhez 

szükséges táblázatokat (inklúziós és exklúziós kritériumok, szerepeltetendő adatok, stb.) 

A publikált eredményeink a mintagyűjtés 2007-es lezárása előtt, az adott elemzés 

időpontjában rendelkezésre álló mintákra, genotípus eredményekre és az addig 

összegyűjtött klinikai adatokra épültek. Az egyes tanulmányok által megcélzott 

betegpopulációk is különböztek. Az immunszuppresszió témájában megjelent közle-

ményünkben csak az ALL BFM 95 protokollal kezelt betegeket vizsgáltuk, mivel a 

korábbi betegek ilyen vonatkozású adatai meglehetősen hiányosak voltak. A valamivel 

későbbi enkefalopátia témájú tanulmányba be tudtuk vonni az ALL BFM 90 protokoll 

betegeit is. A fenti két, kezelési szövődményekre fókuszáló publikációnál csak a nagyon 

hasonló terápiás ágakat (alacsony és közepes rizikócsoport) elemeztük együtt és ki 

kellett zárnunk azokat a betegeket, akiknél a kemoterápiás protokolltól jelentős eltérés 

történt, akiknek általában a gyógyszerkinetikát vagy az adott gyógyszermellékhatásokat 

befolyásoló társbetegségeik voltak, akik az intenzív kemoterápiás szak befejezése előtt 

elhunytak, vagy akiknek a kezelési dokumentációja részben vagy egészben elveszett. A 

betegségre való hajlamot vizsgáló publikációhoz minden, az adott intervallumban 

diagnosztizált beteg adatát felhasználhattuk, függetlenül a kezelés módjaitól, a 

dokumentáció teljességétől és a legtöbb társbetegségtől. A nem publikált túlélési 

analízisünket viszont a mintagyűjtés lezárása után végeztem az idei januári követési 

adatok alapján; három, társbetegségeik miatt kizárt gyermektől eltekintve minden, az 

ALL BFM 90 és 95 protokollal kezelt, sikeresen genotipizált beteg adata alapján. 
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4.4. Statisztikai elemzés 

 

A genotípus adatokat az immunszuppresszió és enkefalopátia témájú munkákban 

dichotomikus változókként kezeltük, ahol a két csoport a gyakoribb allélra homozigóta 

egyedek és a legalább egy variáns allélt hordozók voltak. Minden elemzésben 95%-os 

konfidencia intervallumot számítottunk. 

A populációk Hardy-Weinberg-egyensúlyát χ2-teszttel ellenőriztük. A genotípus 

szerepét nem normális eloszlású számszerű változókkal (metotrexát liquor-

koncentrációja) kapcsolatban a Mann-Whitney-féle U-teszt segítségével elemeztük, a 

kategorizált változókat (akut enkefalopátiás epizód kezelés alatt; leukocitopénia 

előfordulása és hosszú parenterális antibiotikum kezelés szükségessége; beteg versus 

egészséges kontroll) pedig uni- és multivariáns logisztikus regresszióval vizsgáltuk. A 

túlélés elemzésekor Cox-regressziót alkalmaztunk. 

Multivariáns elemzésekkor az alábbi kofaktorokat vettük figyelembe: 1.) az 

immunszuppresszió témájában a kezelő kórház, kemoterápiás protokoll, antraciklin 

dózis, nem, életkor; 2.) az enkefalopátia témájában: kezelő kórház, kemoterápiás 

protokoll, antraciklin összdózis, dózis intenzitás (a teljes kezelési protokoll időtartama 

egyénenként), nem, életkor; 3.) az ALL-szuszceptibilitásra vonatkozó vizsgálatokban 

életkor és nem; 4) a túlélés-analízisben életkor, nem, immunfenotípus, klinikai 

tanulmány (ALL BFM 90 vagy 95), rizikócsoport. 

A számításokat az immunszuppresszió és enkefalopátia témájú cikkekhez 

valamint a túlélés vizsgálatához magam végeztem az SPSS 13.0 (SPSS Inc.) és a 

Statistica 7.0 (StatSoft Inc) szoftverek segítségével; a géninterakció additív és 

multiplikatív modell szerinti vizsgálatát Dr. Janszky Imre végezte SAS 9.1 (SAS 

Institute) szoftverrel. Az ALL kialakulására hajlamosító genotípusok vizsgálatához a 

számításokat Dr. Szalai Csaba és Ungvári Ildikó  végezték Medcalc 5.0 és SPSS 

szoftverrel, illetve a haplotípusok gyakoriságának becslését a Haploview 4.1 szoftverrel 

(http://www.broad.mit.edu/mpg/haploview/).  
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. Betegpopuláció 

 

A teljes mintabank a gyűjtés 2007-es lezárásakor 626 ALL-es, 93 oszteo-

szarkómás, 70 heretumoros és 193 egészséges véradó DNS-mintáiból épült fel. A 

heretumoros betegek mintáinak gyűjtése prospektív, az ALL-es és oszteoszarkómás 

mintáké retrospektív módon történt. A minták zöme perifériás vérből származik, de az 

ALL-es betegeknél 62 esetben mononukleáris sejtszuszpenzióból, 13 esetben szűrő-

papírból és 213 esetben perifériás és csontvelői kenetekből vontuk ki a DNS-t. Ezek a 

számok azonban tartalmaznak átfedéseket, lévén, hogy a régi minták gyenge minősége 

miatt időnként ugyanazon ALL-es betegtől többféle mintát is fel kellett dolgozmunk. 

Mivel a dolgozat alapját képző publikációk mind az ALL-es betegcsoport vizsgálatáról 

szólnak, a továbbiakban ennek a mintagyűjteménynek a tulajdonságait részletezem. 

Meghatároztunk egy szűkebb, 445 fős viszonylag homogén vizsgálati populációt, 

amely betegeket az ALL BFM 90 és 95-ös protokollokkal kezeltek, akik 

betegdokumentációja rendelkezésre állt, társbetegségeik nem adtak okot a 

farmakogenetikai analízisből való kizárásra, és akiknek a mintájából lehetséges volt 

genotípus-meghatározást végezni az általunk mindezideig használt öt módszer 

akármelyikével (jelenleg többtíz polimorfizmus vizsgálata van folyamatban). Az 

adatgyűjtést erre a csoportra korlátoztuk. A jelenleg még le nem zárt vagy csak tervezett 

vizsgálatainkhoz is ezt a populációt használjuk. A Tumor Regiszter adatai alapján ez a 

445 beteg az azonos időszakban Magyarországon, ugyanezen protokollok szerint kezelt 

betegek 68,1%–át teszi ki. A mintagyűjtemény reprezentativitására vonatkozó adatokat 

a 7. táblázatban tüntettem fel.  

Minden perifériás vérből és mononukleáris sejtszuszpenzióból szeparált DNS 

mintát sikerrel tudtunk genotipizálni mind a négy betegcsoportban, azonban a kenetek-

ből és szűrőpapírból készült minták genotipizálása egyik-másik metodikával ismételt el-

járással is sikertelen volt. A 445 fős ALL-es mintaállományból 427 esetben (96,0%) 

volt sikeres az ABCB1 polimorfizmusok meghatározása, míg 418 esetben (93,9%) az 

ABCG2 polimorfizmusoké. 
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7. táblázat: Az ALL-es minta- és adatbank reprezentativitása. A 445 fős kiválasztott 

vizsgálati csoport összehasonlítása a Magyarországon az adott időszakban az ALL BFM 

90 és 95-ös protokollokkal kezelt összes gyermek adataivala.  

 Vizsgált 
populáció a 

Teljes magyar 
populáció b 

Különbség       
% vagy p 

Teljes betegszám: N 445 647 68,1% 
Medián életkor: év          5,01         5,45  

>10 év: N (%) 86 (19,3%) 150 (23,2%) p>>0,05 
Nem: fiúk, N (%) 247 (55,5%) 364 (56,3%) p>>0,05 
Immunfenotípus,   B-sejtes 319 (78,4%) c 439 (75,4%) d p>>0,05 

T-sejtes 65 (16,0%) c 105 (18,0%) d p>>0,05 
ALL BFM 90: N      143 e      284 f 50,4% 

alacsony rizikócsoport: N (%) 11   (7,8%) 23   (8,5%) p>>0,05 
közepes rizikócsoport: N (%) 108 (76,1%) 201 (74,2%) p>>0,05 
magas rizikócsoport: N (%) 23 (16,2%) 47 (17,3%) p>>0,05 

ALL BFM 95: N       302 e       363 g 83,2% 
alacsony rizikócsoport: N (%) 98 (32,6%) 109 (30,2%) p>>0,05 
közepes rizikócsoport: N (%) 167 (55,5%) 206 (57,1%) p>>0,05 
magas rizikócsoport: N (%) 36 (11,9%) 46 (12,7%) p>>0,05 

Recidivált betegek: N (%) 79 (17,8%) 125 (19,3%) p>>0,05 
Elhunyt betegek: N (%) 101 (22,7%) 194 (30,0%)  p=0,008* 

intravénás kezelés alatt: N (%) 35   (7,9%) 88 (13,6%) h  p=0,008* 
később: N (%) 66 (16,3%) 106 (16,4%) h p>>0,05 

Megjegyzések: A statisztikai analízis χ2 teszttel történt. A szignifikáns eltérést * jelöli.  
a A mi mintagyűjteményünk két olyan nem magyar állampolgár, de Magyarországon 

kezelt beteget is tartalmaz, akik a Tumor Regiszterben nem szerepelnek.   
b A Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport Tumor Regiszter adatai szerint a fenti 

protokollokkal kezelt, diagnóziskor 1-18 éves korú populáció, de levontam az általunk 
társbetegségek miatt az analízisből kizárt 5 főt (cisztás fibrosis, ataxia teleangiectasia, 
egyoldali veseagenézia, ichtiózis, korábbi malignitás miatti kemoterápia okán). 

c Sikeres immunfenotipizálás 407 esetben történt, ezen belüli arányt számítottam.  
d Sikeres immunfenotipizálás 582 esetben történt, ezen belüli arányt számítottam. 
e Egy beteg rizikócsoport-besorolása nem történt meg korai indukció alatti halál miatt. 
f Tizenhárom beteg besorolása nem történt meg ugyanezen okból.   
g Kettő beteg besorolása nem történt meg ugyanezen okból.  
h Az általunk át nem nézett kórtörténetek esetében 12 alkalommal nem derült ki a 

Tumor Regiszter adataiból, hogy a halálozás az intravénás kezelés befejezése előtt 
történt-e, itt a kezelés kezdetétől eltelt idő alapján (0,6 év alatt/felett) becsültük meg a 
választ erre a kérdésre.   
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Az ez ideig publikált, és így a jelen dolgozatban szerepeltethető eredményeink a 

mintagyűjtés lezárása előtt, az adott elemzés időpontjában rendelkezésre álló adatokra 

épültek. Mivel az elhunyt betegek mintáinak gyűjtésére és a nehézkesebb metodikákra 

jórészt csak a teljes gyűjtési periódus végén, a dolgozat alapját képző publikációk 

megírása után összpontosítottuk figyelmünket, ezért a közleményekben elemzett 

betegpopulációk torzítottsága jelentősebb a kész mintabankkal kapcsolatban ismer-

tetettnél. 

A 4.3. fejezetben bemutattam a három tanulmányban vizsgálni kívánt cél-

populációt és a kizárási kritériumokat. Az így kapott mintaszámokat mindhárom 

tanulmányra vonatkozóan feltüntettem a 8. táblázatban. Az ALL-szuszceptibilitás 

vizsgálatában az ALL-es populációt egy 192 fős véradói kontroll populáció adataival 

hasonlítottuk össze. Mindegyik betegpopulációt Hardy-Weinberg egyensúlyban találtuk 

az öt génpolimorfizmus vonatkozásában. 

 

 

8. táblázat: Az alább ismertetett négy tanulmány mintaszámai kizárások előtt és után, 

valamint ezen számok viszonya a teljes hazai populációhoz (az azonos protokollok 

azonos ágai mentén az összes gyermekonkológiai centrumban együttesen kezelt 

betegszámhoz viszonyítva). 

 
Teljes mintaszám 

Kizárások utáni 
betegszám 

Immunszuppresszió 186 (76%) 138 (56%) 

Enkefalopátia 291 (53%) 275 (50%) 

ALL kialakulási hajlam 396 (51%) 396 (51%) 

ALL túlélés 430 (66%) 427 (67%) 

A táblázatban szereplő n(%) formátumban a négy tanulmány alapját képező minta-

számot és zárójelben ennek a számnak a teljes hazai populáció megfelelő részéhez 

viszonyított arányát tüntettem fel. 
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5.2. A kezelés immunszuppresszív mellékhatása 

 

A klinikai adatok és a polimorfizmusok összefüggésének adatait a 9. táblázatban, 

az ezekre vonatkozó statisztikai eredményeket a 10. táblázatban tüntettem fel.  

A fertőzések intravénás kezelésének témájában az antibiotikum/antifungális 

terápia hosszát kétféle módon is vizsgáltuk: a teljes betegpopuláció medián értéke 

mentén illetve a felső kvadráns érték mentén két-két csoportba osztva a betegeket. Az 

utóbbi felosztás azokat a betegeket emeli ki, akiknek a legsúlyosabb vagy a legtöbb 

fertőzése zajlott a 6-8 hónapos intenzív kemoterápiás időszak alatt. 

A kemoterápia reindukciós fázisa alatti fehérvérsejtszám-csökkenést is vizsgáltuk. 

A CTCAE v3.0 szerinti III-IV-es fokú leukocitopénia számszerű jelentése a 2,0 G/l 

alatti legalacsonyabb perifériás össz-fehérvérsejtszám e kezelési periódus alatt. 

A táblázatokban feltüntetett eredményeket röviden összefoglalva gyakrabban 

szorultak excesszív intravénás antimikrobiális kezelésre azok a betegek, akik ABCB1 

3435TT genotípust hordoztak, szemben a CC és CT genotípus csoporttal. A leggyako-

ribb kapcsolt haplotípussal végzett hasonló vizsgálat lényegesen gyengébb asszociációt 

mutatott. Nem tudtunk összefüggést kimutatni az ABCB1 genotípus és a súlyos 

leukocytopenia előfordulása között, illetve az ABCG2 421C>A genotípus és a vizsgált 

klinikai kérdések között. 
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9. táblázat: Immunszuppresszió. A vizsgált klinikai jellemzők előfordulási aránya genotípus csoportonként. 

 

 ABCB1 3435T>C genotípus  ABCB1 haplotípus  ABCG2 421C>A 

 TT CT CC  2 x TTT a Egyéb  CC AA+CA 

Incidencia b 39 (28%) 62 (45%) 37 (27%)  23 (17%) 114 (83%)  112 (81%) 26 (19%) 

I.v. antimikrobiális kezelés a teljes intenzív terápiás protokoll alatt (medián határérték szerint: ≥18 nap); n=138 

  ≥18 nap c 26 (67%) 28 (45%) 28 (49%)  13 (57%) 59 (51%)  57 (51%) 15 (58%) 

Excesszív i.v. antimikrobiális kezelés a teljes intenzív terápiás protokoll alatt (felső kvadráns: ≥29 nap); n=138 

  ≥29 nap c 17 (44%) 12 (19%) 9 (24%)  10 (44%) 28 (24%)  29 (26%) 9 (35%) 

III/IV-es fokú leukocitopénia a kemoterápia reindukciós fázisa alatt; n=137 d 

  III-IV. fok c 26 (67%) 33 (54%) 19 (51%)  14 (61%) 64 (56%)  65 (59%) 13 (50%) 

a homozigóták a TTT (1236T-2677T-3435T) haplotípusra; 
b a százalék értékek a teljes populációhoz (138 fő) való viszonyításra utalnak;  
c a százalék értékek a genotípus csoporton belüli előfordulási arányra utalnak; 
d egy beteg fehérvérsejtszám adatai elvesztek. 

Rövidítés: i.v.: intravénás.  

A további magyarázatot lásd a szövegben.   
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10. táblázat:  A polimorfizmusok által meghatározott genotípus és az immunszuppresszív mellékhatások összefüggése.  

 Univariáns elemzés  Multivariáns elemzés 

 OR (CI 95%)    p  OR (CI 95%)    p 

I.v. antimikrobiális kezelés a teljes intenzív terápiás protokoll alatt (medián határérték szerint: ≥18 nap) 

ABCB1 3435T>C (TT versus CC+CT) 2,3 (1,1-5,5) 0,035  2,1 (0,9-4,8) 0,068 

ABCB1 haplotípus (2xTTT a versus egyéb) 1,2 (0,5-3,0) 0,6  1,3 (0,5-3,4) 0,5 

ABCG2 421C>A (AA+CA versus CC) 1,3 (0,6-3,1) 0,5  1,5 (0,6-3,8) 0,4 

Excesszív i.v. antimikrobiális kezelés a teljes intenzív terápiás protokoll alatt (felső kvadráns: ≥29 nap) 

ABCB1 3435T>C (TT versus CC+CT) 2,9 (1,3-6,4) 0,009  2,5 (1,1-5,6) 0,029 

ABCB1 haplotípus (2xTTT a versus egyéb) 2,4 (1,0-6,1) 0,066  2,3 (0,9-5,9) 0,087 

ABCG2 421C>A (AA+CA versus CC) 1,5 (0,6-3,8) 0,4  1,5 (0,6-3,8) 0,4 

III/IV-es fokú leukocitopénia a kemoterápia reindukciós fázisa alatt 

ABCB1 3435T>C (TT versus CC+CT) 1,8 (0,8-3,8) 0,15  1,4 (0,6-3,3) 0,5 

ABCB1 haplotípus (2xTTT a versus egyéb) 1,2 (0,5-3,0) 0,7  1,5 (0,5-4,6) 0,5 

ABCG2 421C>A (AA+CA versus CC) 0,7 (0,3-1,7) 0,4  0,5 (0,3-1,4) 0,2 

a homozigóták a TTT (1236T-2677T-3435T) haplotípusra. 

Rövidítések: i.v.: intravénás, OR: odds ratio, CI 95%: 95%-os konfidencia intervallum. 

A további magyarázatot lásd a szövegben.  
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5.3. Akut enkefalopátia és transzporter-polimorfizmusok 

 

A 275 betegből tizenhétnél (6,2%) fordult elő akut toxikus enkefalopátia. Egy 

esettől eltekintve reverzibilisnek mutatkoztak a tünetek. 

Először egyenként vizsgáltuk meg a génpolimorfizmusok asszociációját a szövőd-

ménnyel. Az ABCB1 3435TT genotípus csoportban gyakrabban fordult elő enkefalo-

pátia, mint a CC+CT csoportban (OR= 2,6; CI 95% 1,0–7,1 univariáns és OR=3,5; CI 

95% 1,2–10,7 multivariáns elemzéssel; OR: odds ratio, azaz esélyhányados). Elveszett a 

statisztikai szignifikancia, amikor a leggyakoribb kapcsolt haplotípussal (1236T-2677T-

3435T homozigóták az összes többi genotípussal szemben) végeztük a számításokat 

(OR=1,7; 0,6–5,1 és OR=2,2; 0,7–7,2 univariáns és multivariáns elemzéskor). Az 

ABCG2 vonatkozásában egy tendencia volt megfigyelhető: több epizód fordult elő azok 

között, akik legalább egy variáns 421A allélt hordoztak, mint a vad homozigóták között 

(OR=2,1; 0,7–5,8 és OR=2,0; 0,6–6,1 egy- és többparaméteres elrendezésben). Nem 

jelentkezett toxikus központi idegrendszeri tünet annál a 20 betegnél, akik a ritka 

ABCG2 34A allél hordozói voltak, ezért itt nem lehetett OR-értéket számítani. 

 
 

6. ábra: Heveny toxikus enkefalopátia előfordulása az ABCB1–ABCG2 összetett 

genotípus csoportokban. A mellékhatás előfordulási arányát feltüntettük a teljes 

intravénás kemoterápiás időszakra vonatkozóan és tovább szűkítve az egyes 

kemoterápiás fázisokon belül. 
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11. táblázat: Az ABCB1–ABCG2 összetett genotípus csoportokban előforduló heveny 

enkefalopátiás epizódok gyakoriságának statisztikai összehasonlítása. 

 
Univariáns elemzés 

OR (CI 95%) 
Multivariáns elemzés 

OR (CI 95%) 

Teljes intenzív protokoll alatt:   

B csoport versus A csoport 1,3 (0,35–4,4) 1,4 (0,31–6,8) 

C csoport versus A csoport 0,5 (0,06–4,1) 0,4 (0,06–6,3) 

D csoport versus A csoport 7,7 (2,1–27,7) 9,9 (2,2–70,4) 

Indukció és reindukció alatt:   

D csoport versus A csoport 7,2 (1,5–35,0) 9,2 (0,6–54,5) 

Konszolidációs szakasz alatt:   

D csoport versus A csoport 9,1 (1,2–68,8) 15,1 (1,4–2254) 

Az A-D genotípus csoportok definícióját ld. a 6. ábrán.  

 

 

12. táblázat: Liquor metotrexát koncentráció értékek (µmol/l) genotípus csoportonként. 

A mintavétel a 24-órás folyamatos metotrexát-infúzió végén történt. 

Genotípus csoport N Medián Q25 Q75 Minimum Maximum 

ABCB1 3435TT 45 (14) 1,95 1,47 3,35 0,76 70,8 

ABCB1 3435CC+CT 79 (26) 2,34 1,72 4,82 0,78 81,8 

ABCB1 2xTTT 42 (13) 1,94 1,45 3,07 0,76 70,8 

ABCB1 non-2xTTT 82 (27) 2,34 1,71 4,83 0,78 81,8 

ABCG2 421CC 107 (34) 2,22 1,50 4,59 0,76 81,8 

ABCG2 421AA+AC 17   (6) 2,33 2,02 2,64 1,12 44,7 

N: rendelkezésre álló liquor metotrexát értékek száma a genotípus csoportban 

(zárójelben azon betegek száma, akiktől az adatok származnak, ui. betegenként 1-4 

koncentrációadatunk volt a négy metotrexát blokk miatt); Q25: 25-ös percentil érték, 

azaz alsó kvadráns; Q75: -ös percentil érték, azaz felső kvadráns; 2xTTT: homozigóta a 

TTT (1236T-2677T-3435T) haplotípusra.  
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Megvizsgáltuk a két legjelentősebb hatásúnak mutatkozó génpolimorfizmus inter-

akcióját. Mint a 6. ábrán és a 11. táblázat adataiban is látható, a hajlamosító genotípusok 

hatása külön-külön a másik nélkül elenyésző, míg a két genotípus együttes jelenléte 

nagy rizikókülönbséget mutat (OR=12,3; CI 95% 2,2–70,4 multivariáns elemzésben). A 

géninterakció még multiplikatív modell szerint vizsgálva is szignifikáns (p=0,036). 

Szűkíteni akartuk az összefüggést okozó gyógyszerek körét, ezért külön-külön 

megvizsgáltuk a kemoterápiás protokoll egyes szakaszait. Igen hasonló összefüggéseket 

találtunk, a legerősebb asszociáció a konszolidáció (gyógyszerei: i.v. metotrexát és p.o. 

6-merkaptopurin) alatt mutatkozott (ld. 11. táblázat). A betegek egy kisebb csoportjának 

a liquor metotrexát koncentrációja rendelkezésre állt, de nem találtunk összefüggést 

ezen értékek és a génpolimorfizmusok között (ld. 12. táblázat). Az alacsony variáns 

allél frekvencia miatt az ABCG2 34G>A polimorfizmust és a géninterakciót nem tudtuk 

vizsgálni. 

 

 

5.4. ALL kialakulására hajlamosító genetikai tényezők 

 

A vizsgálat eredményeinek publikálásakor rendelkezésre álló adatok alapján 

polimorfizmusonként 369-383 ALL-es beteg (kemoterápiás protokolltól függetlenül, 

1990 és 2002 között diagnosztizált) és 149-189 egészséges véradó genotípusát 

hasonlítottuk össze. 

Az egyes polimorfizmusok allélfrekvenciáit összehasonlítva nem találtunk 

különbséget az ALL-es és a kontroll csoport között (ld. 13. táblázat). Ezt követően 

génenként a két-két polimorfizmus adatait felhasználva haplotípus elemzést végeztünk, 

a számított becslések szerint az ABCB1 2677G-3435T haplotípus szignifikánsan 

gyakoribb (OR = 2,5 CI 95% 1,4-4,4), a 2677T-3435C szignifikánsan ritkább (OR = 0,4 

CI 95% 0,2-0,8) volt az ALL-es populációban, mint az egészséges kontrollok közt (ld. 

14. táblázat). 

Következő lépésben a genotípus kombinációk eloszlását vizsgáltuk külön-külön a 

két gén tekintetében (ld. 15. és 16. táblázat). Bizonyos ritka ABCB1 genotípus 

kombinációk (2677/3435 GT/TT, GG/CT és TT/CT) gyakorisága eltért az ALL-es és a 

véradó populáció között. 
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13. táblázat: ABCB1 és ABCG2 allélfrekvencia értékek az ALL-es gyermek-

populációban és az egészséges kontroll csoportban.  

Polimor-
fizmus 

Popu-
láció 

  N Vad homo-
zigóta  
N (%) 

Hetero-
zigóta  
N (%) 

Variáns ho-
mozigóta  

N (%) 

Különb-
ség 
p 

       

ABCG2 
34G>A 

ALL 
Kontroll 

383 
149 

358 (93,5) 
137 (91,9) 

25 (6,5) 
12 (8,1) 

0 (0) 
0 (0) 

 
0,7 

       

ABCG2 
421C>A 

ALL 
Kontroll 

369 
149 

294 (79,7) 
121 (81,2) 

72 (19,5) 
28 (18,8) 

3 (0,8) 
0 (0) 

 
0,6 

       

ABCB1 
2677G>T/A 

ALL 
Kontroll 

375 
189 

96 (25,6) 
48 (25,4) 

182 (48,5) 
82 (43,4) 

97 (25,9) 
59 (31,2) 

 
0,4 

       

ABCB1 
3435T>C 

ALL 
Kontroll 

378 
189 

115 (30,4) 
51 (27,0) 

177 (46,8) 
84 (44,4) 

86 (22,8) 
54 (28,6) 

 
0,2 

 

 

 

14. táblázat: Az ABCB1 és ABCG2 haplotípusok becsült frekvenciája a két 

populációban. 

Haplotípusok ALL (%) Kontroll csoport (%) p 

ABCB1 2677G>T/A, 3435T>C 
TT 44,4 45,3 0,8 
GC 43,2 44,1 0,8 
GT 9,4 3,9 0,002* 
TC 3,0 6,7 0,006** 

ABCG2 34G>A, 421C>A 
GC 86,1 86,6 1,0 
GA 10,6 9,4 0,8 
AC 3,3 4,0 0,9 

*OR = 2,5 (CI 95% 1,4-4,4);  

**OR = 0,4 (CI 95% 0,2-0,8) 
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Tovább vizsgáltuk csak az ALL-es csoportot, és ezen populáción belül nem 

találtunk összefüggést a fenti SNP-k és az ALL ismert rizikófaktorai között: életkor, 

nem, a blasztok immunfenotípusa illetve kromoszómaszáma (hiperdiploiditás, több, 

mint 50 kromoszóma), az ALL BFM protokollokban definiált összetett rizikócsoport, 

illetve relapszus és alapbetegséggel összefüggő halálozás.  

 

15. táblázat: ABCB1 genotípus kombinációk előfordulása gyermekkori ALL-ben és 

egészségesek között 

ABCB1  

2677G>T,A / 3435T>C 
    ALL (N=378)    Kontroll (N=189) p 

N % N % 

GT/CT 126 33,33 59 31,22 0,7 
TT/TT 76 20,11 42 22,22 0,6 
GG/CC 66 17,46 42 22,22 0,2 
GT/TT 33 8,73 6 3,17 0,02* 
GG/CT 28 7,41 5 2,65 0,04** 
GT/CC 9 2,38 9 4,76 0,2 
TT/CT 8 2,12 15 7,94 0,002*** 
AG/CC 8 2,12 3 1,59 0,9 
AG/CT 7 1,85 5 2,65 0,8 
AT/CT 6 1,59 0 0,00 0,2 

* OR = 2,92 (1,20-7,09) 

** OR = 2,94 (1,11-7,75) 

***OR = 0,25 (0,10-0,60) 

 
 
16. táblázat: ABCG2 genotípus kombinációk előfordulása gyermekkori ALL-ben és 

egészségesek között 

34>GA/421C>A ALL (N=366) Kontroll (N=149) p 
 N % N % 

GG/CC 269 73,50% 109 73,15% 1,0 
GG/AC 69 18,85% 28 18,79% 1,0 
AG/CC 22 6,01% 12 8,05% 0,5 
AG/AC 3 0,82% 0 0,00% 0,07 
GG/AA 3 0,82% 0 0,00% 0,07 
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5.5. Az ALL-es betegek túlélése genotípus-csoportonként 

 

Elemeztük az ALL-es betegek túlélési eredményeit – ezen adatokat mindezidáig 

nem közöltük. Az itt közölt számításokat a Tumor Regisztertől kapott legfrissebb, 2009 

januári adatok alapján végeztem. 

Az ABCB1 3435T>C genotípus szignifikáns összefüggést mutatott a betegek 

eseménymentes túlélésével (p=0,048 illetve p=0,039 univariáns és multivariáns 

elemzéssel, ld. 7. ábra), illetve az össztúléléssel (p=0,057; p=0,045). A számítások a 

sikeresen genotipizált 427 beteg alapján történtek, a medián követési idő 9,0 év volt. 

Nem találtunk szignifikáns különbséget a túlélés és az ABCB1-haplotípus (1236T-

2677T-3435T homozigóták a populáció fennmaradó részével szemben) illetve az 

ABCG2 genotípus csoportok között.  

 

7. ábra: Az ALL-es betegek túlélése genotípus-csoportonként. A: Össztúlélés; 

B: Eseménymentes túlélés; C: Eseménymentes túlélés BFM rizikócsoportonkénti 

bontásban. Megjegyzés: a túlélési adatok a valamelyest torz mintagyűjteményünk 

adatait tartalmazzák. Ezért a csoportok túlélési értékei kiemelve nem, csak egymáshoz 

viszonyítva értelmezhetők.  
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Rizikócsoport
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Rövidítések: HR: high risk, vagyis magas kockázat; LR: low risk, vagyis 

alacsony kockázat; MR: medium risk, vagyis közepes kockázat 

  

B 

C 
LR TT+CT 

LR CC 
MR TT+CT 

MR CC 

HR CC 

HR TT+CT 
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5.6. Egyéb eredmények 

 

Megtörtént a teljes oszteoszarkómás és heretumoros populáció adatfelvétele is. 

Többtíz további polimorfizmus meghatározását végezték el munkatársaim a SE 

Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetben az ALL-es, oszteoszarkómás, here-

daganatos és véradó populációk különböző részhalmazain vagy egészén. Az Országos 

Onkológiai Intézet Klinikai Kísérleti Laboratóriumi Osztályán befejezték az etopozid 

farmakokinetikai méréseket a heretumoros betegek mintáiból. Jelenleg folyamatban van 

ezek kiértékelése és publikációjuk előkészítése. Ezen eredmények azonban nem ennek a 

dolgozatnak a tárgyát képezik. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

Munkánk célja egy farmakogenetikai kutatásokra használható nagyméretű 

gyermek hemato-onkológiai DNS-bank és kapcsolt adatbank létrehozása volt. Erre 

alapozva, a számos felvethető izgalmas és jelentős kérdés közül a tekintélyes magyar 

kutatási vonatkozásokkal rendelkező ABC-transzporterek témáját választottuk. 

Kiválasztottunk olyan polimorfizmusokat (ABCB1 3435T>C, 2677G>T/A és 1236C>T, 

valamint ABCG2 34G>A és 421C>A), amelyeket in vitro tesztekben vagy a miénktől 

eltérő klinikai körülmények között funkcionálisnak találtak. Összehasonlítottuk e 

polimorfizmusok gyakoriságát az ALL-es populációnk és egészséges kontrollok között, 

és megvizsgáltuk, hogy jelentenek-e fokozott hajlamot vagy védelmet a kemoterápia 

bizonyos heveny mellékhatásaival szemben. 

 

 

6.1. DNS- és adatbank 

 

Egy-egy kisebb oszteoszarkómás (N=93, retrospektív mintagyűjtés), heretumoros 

(N=70, prospektív mintagyűjtés) és egészséges kontroll (véradó, N=193) DNS-

gyűjtemény mellett létrehoztunk egy nagy ALL-es mintabankot (N=626, retrospektív 

mintagyűjtés).  

Az utóbbin belül kijelöltünk egy 445 fős csoportot, akik kezelését két nagy 

klinikai tanulmány egymáshoz nagyon hasonló kemoterápiás protokolljával végezték. A 

kapcsolt nagyon gazdag klinikai adattár révén ez alkalmas gyógyszertoxicitási, 

farmakokinetikai, és – korlátozott mértékben – prognosztikai kérdések vizsgálatára. A 

minta- és adatbank a hazánkban 1990 és 2003 között ezen protokollokkal kezelt összes 

ALL-es beteg kétharmadát tartalmazza. A gyűjteményben jelen vannak, de a 

retrospektív mintagyűjtés korlátai miatt alulreprezentáltak a korán elhunyt betegek, 

tehát a primer terápiarezisztencia, a kezelés alatt fellépő súlyos infekciók, ill. kisebb 

részt egyéb szövődmények miatt elhalálozottak. A recidiváló betegek jól reprezentáltak 

a mintában, mely valószínűleg annak köszönhető, hogy ezeknek a betegeknek a túlélése 

viszonylag jó, és hosszabban, érthető módon hűségesebben jártak a felülvizsgálatokra, 

ahol a mintagyűjtés történt; illetve nagyobb eséllyel volt megőrzött, frissebb kenetük. 
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A felállított gyermekkori ALL-es DNS-bank mérete nemzetközi összehason-

lításban is jelentős. Négy Egyesült Államokbeli (2272, 1197, 837, 520 fős), két német 

(814 és 466 fős), egy kanadai (657 fős) és egy brit (788 fős) mintagyűjtemény haladja 

meg a méretét (Aplenc és mtsai 2005, Davies és mtsai 2008, Gast és mtsai 2007, 

Infante-Rivard és mtsai 2007, Mehta és mtsai 2006, Shu és mtsai 2004, Stanulla és 

mtsai 2005b, Taylor és mtsai 2008). További két munkacsoport – egy német, egy 

kanadai és egy másik Egyesült Államokbeli – közölt eredményeket 300 körüli beteg-

szám alapján (Dulucq és mtsai 2008b, Urayama és mtsai. 2007), ezeken túl lényegesen 

kisebb mintagyűjtemények megfigyelései találhatók az irodalomban. A fenti 

közlemények a leukémia-hajlam és prognózis kérdéseit célozták, mindössze egy 

amerikai munkacsoport gyűjtött a miénknél nagyobb populáción toxicitási adatokat és 

közölt ezek és polimorfizmusok összefüggéséről eredményeket (Kamdem és mtsai 

2008). 

 

 

6.2. A génpolimorfizmusok asszociációs vizsgálatainak 

eredményei 

 

Az ALL BFM kemoterápiás protokollok alacsony és közepes rizikójú ágán kezelt 

betegeknek a fertőzéseit és leukocitopéniáját (kizárások után 138 betegből álló kohort, 

kizárólag az ALL BFM 95 protokoll szerint kezeltek) illetve a heveny toxikus 

enkefalopátiás epizódjaikat (kizárások után 275 beteg, ALL BFM 90 és 95-ös protokoll) 

tanulmányoztuk. Az ALL kialakulására való hajlam kérdését egy 396 fős beteg (1990-

2002 között diagnosztizáltak, függetlenül a választott kezelési módtól) és egy 192 fős 

egészséges kontroll populáció összehasonlításával vizsgáltuk. A túlélési analízist az 

összes, az ALL BFM 90 és 95 tanulmányban kezelt gyermek bevonásával végeztük. 

 

Az eredmények rövid összefoglalása 

 

Az ABCB1 3435TT genotípusú betegek több intravénás antimikrobiális kezelésre 

szorultak, mint a legalább egy 3435C allélt hordozók. Ez az összefüggés jelentősen 

erősebb volt, ha az excesszív infektív szövődményes csoportot vizsgáltuk (vagyis az 
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antibiotikum és antifungális kezelés összesített hossza tekintetében a felső kvadránst). 

Általában két elfogadott indikációja van az intravénás antimikrobiális kezelésnek: a 

neutropeniás lázas betegek és – normális fehérvérsejtszám esetén is – a súlyos klinikai 

tüneteket mutató fertőzések. Nem találtunk különbséget az ABCB1 3435T>C genotípus 

és a reindukciós fázisban kialakult leukocitopénia súlyossága (CTCAE v3.0 grade III 

vagy IV gyakorisága) között. 

Az ABCB1 3435TT csoportban gyakoribb volt a heveny toxikus központi 

idegrendszeri szövődmények előfordulása. 

Az összes fenti összefüggés gyengébb volt, ha az ABCB1 3435T>C genotípus 

helyett a leggyakoribb kapcsolt haplotípus (ABCB1 1236T-2677T-3435T homozigóták 

összehasonlítása az összes többi beteggel) asszociációját vizsgáltuk. 

Nem tudtunk kimutatni összefüggést az ABCG2 421C>A polimorfizmus és az 

immunszuppresszív és idegrendszeri szövődmények között. Az akut enkefalopátia 

tekintetében azonban megfigyelhető volt egy tendencia, mely szerint a 421A allélt 

hordozók között gyakoribb volt e komplikáció (OR 2,0). Az ABCG2 34G>A 

polimorfizmust az alacsony variáns allélfrekvencia miatt a kisebb kohortot vizsgáló 

immunszuppressziós tanulmányban nem is elemeztük; a második, nagyobb esetszámot 

felölelő munkánkban pedig még mindig túl kicsinek bizonyult a mutációt hordozók 

csoportja ahhoz, hogy értékelhettük volna szerepét. 

Az ABCB1 és ABCG2 polimorfizmusok géninterakcióját az esetszám és az egyes 

genotípusok kapcsán talált összefüggések miatt csak az enkefalopátia kérdésében 

elemezhettük. A két transzporter leginkább prediktív egy-egy polimorfizmusát 

vizsgáltuk együtt. Az ABCB1 3435TT genotípusú és az ABCG2 421A allélt is hordozók 

között rendkívül jelentősen megnövekedett a szövődmények előfordulása (több, mint a 

betegek egynegyedében fordult elő toxikus enkefalopátia) azokhoz képest, akik nem, 

vagy csak az egyik, vagy csak a másik hajlamosító genotípussal rendelkeztek (a 

szövődmény gyakorisága ezekben a csoportokban 2-6% volt). A két polimorfizmus 

között szinergisztikus interakciót állapítottunk meg e komplikáció vonatkozásában. 

Számításaink szerint a két polimorfizmus egyenkénti hatása csak az interakciós 

hatásukból fakad; tehát a két transzporter gén együttes érintettsége jelent csak fokozott 

szövődményveszélyt. 
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A metotrexát liquor-kinetikája tekintetében a betegek közti és az egy beteg 

egymást követő blokkjaira vonatkozó ismerten nagy szórás (Seidel és mtsai, 2000) és a 

viszonylag kis esetszám miatt a statisztikai próba ereje nem tette lehetővé 

következtetések levonását. 

Véradókkal, mint egészséges kontroll populációval összehasonlítva az ALL-es 

betegeinkben nem különbözött az egyes ABCB1 és ABCG2 polimorfizmusok 

gyakorisága. Az ABCB1 2677G-3435T haplotípus azonban gyakrabban, a 2677T-3435C 

haplotípus ritkábban fordult elő ALL-ben. Bizonyos ritka genotípus kombinációk 

eloszlása is eltért: az ABCB1 2677/3435 GT/TT, GG/CT gyakoribb, a TT/CT 

kombináció ritkább volt ALL-ben a véradókhoz képest. Az ALL-es populáción belül 

vizsgálódva a fenti polimorfizmusok és kombinációik nem mutattak asszociációt a 

betegség különböző jellemzőivel, rizikófaktoraival, és eloszlásuk nem tért el 

szignifikánsan a gyógyult, visszaesett ill. elhunyt betegek között. 

Nem publikáltuk még a teljes vizsgálati populációra vonatkozó túlélés-analízis 

eredményeit. Röviden bemutattam mégis ebben a dolgozatban az eredményeket, mert 

szervesen kapcsolódnak a többi itt leírt munkához: az ABCB1 3435CC genotípusú 

betegek túlélési mutatói rosszabbak voltak a CT vagy TT genotípus-csoporténál. Az 

ABCG2 polimorfizmusok nem befolyásolták a túlélést a mi betegeinknél. 

 

Eredményeink megbeszélése és összevetése más irodalmi adatokkal 

 

Az általunk vizsgált polimorfizmusok és a kemoterápia alatt jelentkező infekciók 

kérdésében egy, a miénkénél korábbi közlemény található (Kishi és mtsai 2007). Ebben 

240 ALL-es gyermek szövődményeit vizsgálták az Egyesült Államokban, és nem 

találtak összefüggést a súlyos/életveszélyes fertőzéses epizódok előfordulása és az 

ABCB1 3435T>C és 2677G>T polimorfizmusok között a terápia egyes szakaszaiban. A 

harmadik ABCB1 polimorfizmus, az ABCB1-haplotípus vagy az ABCG2 421C>A 

szerepét nem vizsgálták. Egy újabb, 145 diffúz nagy B-sejt limfómás felnőtt beteg 

adatain alapuló tanulmányban az ABCG2 421A allél hordozók közt gyakoribbnak 

találták a lázas, ill. fertőzésnek tartott epizódokat és a hasmenést, de itt sem figyeltek 

meg eltérést a fehérvérsejtszám vonatkozásában (Kim és mtsai 2008). Ez utóbbi 

közleményben a betegeknél alkalmazott kezelés gyógyszerei közül a a doxorubicin volt 
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az egyetlen ismert ABCG2-szubsztrát. Egy kisebb tanulmányban 40 urotél-karcinomás 

beteg esetében nem találtak szignifikáns összefüggést a – többek közt metotrexátot, 

vinblastint, doxorubicint is tartalmazó – kemoterápa okozta leukocitopénia és az ABCB1 

3435T>C polimorfizmus között (Tsuchiya és mtsai 2008). Néhány további tanulmány 

más kemoterápiás szerek által okozott leukocitopénia, neutropénia és az ABCB1, 

ABCG2 polimorfizmusok összefüggéseit vizsgálta (Tran és mtsai 2006, Sissung és 

mtsai 2006 és 2008; Cote es mtsai 2007; Han és mtsai 2007, Jada és mtsai 2007). 

Ezen adatok és a mi eredményeink összehasonlítása még a legelsőként idézett, 

hasonló beteganyagon végzett tanulmány (Kishi és mtsai 2007) esetében is sok tényező 

miatt nehézkes. 1) Az idézett munkában minden ALL-es beteget bevettek a 

tanulmányba, míg mi a kemoterápiás protokoll homogenitása érdekében csak az 

alacsony és közepes rizikócsoportot elemeztük. 2) A fertőzéses epizódokat a CTC 1.0 

verzió alapján osztályozták, és csak a Grade 3-nak megfelelő „súlyos” és Grade 4-nek 

megfelelő „életveszélyes” fertőzések előfordulását vizsgálták (a definíciókat ebben a 

CTC verzióban még nem pontosították tovább, igen szubjektívek voltak). A fertőzéses 

szövődmények többszöri előfordulását, a kezelés hosszát nem vizsgálták. Mi ezzel 

szemben a teljes kezelési időszak alatt alkalmazott antimikrobiális kezelés összesített 

hosszát vizsgáltuk, amelybe az enyhe fertőzések kezelése is beszámított. 3) Az itthon 

használt BFM protokolltól eltérően strukturált kezelést és dózisokat alkalmaztak (Pui és 

mtsai 2004). Az ABCB1 szubsztrátok vonatkozásában legfontosabb ilyen különbségek: 

a metotrexát dózis ott 1-2 g/m2 volt a nálunk használt 5 g/m2 helyett, lényegesen 

kevesebb antraciklint használtak, alacsonyabb prednizolon és dexametazon dózisokat 

alkalmaztak, viszont az etopozid is része volt a kezelésnek (az általunk vizsgált terápiás 

ágakon nem). Bár az etnikai különbség sem elhanyagolható tényező, úgy gondolom, 

hogy elsődlegesen a gyógyszerkombinációk és az alkalmazott dózisok szerepe fontos; a 

polimorfizmusok jelentősége kemoterápiás protokollonként eltérő lehet. 

Érdekes kérdés, hogy bár az immunszuppresszió mértéke összefüggött az ABCB1 

genotípussal a mi tanulmányunkban, a hátterében általában a legfontosabbnak tartott ok, 

a leukocitopénia miért nem. Elképzelhető, hogy a különbség a szerek leukopoézisre 

gyakorolt kvantitatív hatása helyett (vagy mellett) a fehérvérsejt-funkciók károsításával 

függ össze. Továbbá a reindukció ABCB1-szubsztrát gyógyszerei egymással ellentétes 

módon hatnak a leukocitaszámra: míg a vincristin és a doxorubicin mielotoxikus, tehát a 
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fehérvérsejtképzést gátolja, addig a dexametazon az érett sejteknek a raktárakból történő 

mobilizálása révén a perifériás fehérvérsejtszámot emeli. Mind a három szer 

immunszuppresszív hatású azonban. 

 

A kemoterápia központi idegrendszeri mellékhatásait is vizsgálta az infekciók 

kapcsán már ismertetett amerikai tanulmány (Kishi és mtsai 2007), és az ABCB1 két 

polimorfizmusát e szövődményekkel sem hozták összefüggésbe. Robosztus – sok 

polimorfizmusra és sokféle gyógyszertoxicitásra párhuzamosan kiterjedő – vizsgálatuk 

során nem választották külön a nem toxikus eredetű szövődményes eseteket. A mi 

anyagunkban ez a csoport az összes központi idegrendszeri komplikáció 15%-át tette ki, 

mely már befolyásolhatja az eredményeket. A különbség másik lehetséges oka itt is az 

eltérő kemoterápiás protokoll (kevesebb ABCB1-szubsztrát szer alacsonyabb dózisokkal 

az amerikai tanulmányban). 

Más klinikai kérdésekben végzett vizsgálatok eredményei is utalnak az ABCB1 

3435T>C variációnak a központi idegrendszeri gyógyszerkinetikában való jelen-

tőségére: a 3435TT genotípust és kapcsolt variánsokat hordozók között gyakoribbak a 

mefloquin neuropsychiátriai mellékhatásai (Aarnoudse és mtsai 2006), és az ALL-es 

gyermekek meningeális relapszusa (Stanulla és mtsai 2005). 

 

A dolgozatban ismertetett legizgalmasabb eredmény az a multiplikatív 

géninterakció, amely az ABCB1 3435T>C és az ABCG2 421C>A polimorfizmusok 

valamint a heveny toxikus enkefalopátia vonatkozásában figyeltünk meg. E 

géninterakciót elsőként írtuk le, és egyelőre sem nem verifikálták, sem nem cáfolták 

más munkacsoportok. Az alkalmazott neurotoxikus kemoterápiás szerek közül a fenti 

transzporterek szubsztrátjai a következők: vincristin (ABCB1 szubsztrátja), doxorubicin 

(mindkettőé), daunorubicin (mindkettőé), metotrexát (mindkettőé) és dexametazon 

(ABCB1). A dexametazon emellett az ABCB1 induktora és az ABCG2 inhibitora is 

(Zhou 2008; Polgár és mtsai 2008).  

Az ABCB1 nem-konjugált amfipatikus molekulákat transzportál, míg az ABCG2 

szubsztrátjai gyakran glukuronil vagy szulfát konjugátumok – sok esetben ugyanazon 

gyógyszerek konjugátumai, amelyek az ABCB1 szubsztrátjai is. A konjugációban 

szerepet játszó I-es és II-es fázisú enzimek szintén megtalálhatók a vér-agy gáton, de a 
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glia- és idegsejtekben is (Ghersi és mtsai 1994, Miksys és mtsai 2002). A két polimorf 

transzporter interakcióját magyarázhatja, ha csak mindkettő működésének csökkenése 

esetén ér el a neurotoxikus gyógyszerek koncentrációja egy kritikus szintet az agyban. 

A két transzporter-polimorfizmus egymásra hatásának lehetséges másik módja, hogy az 

ABCG2 több szubsztrátja is ABCB1-induktor (ezek közül doxorubicint, daunorubicint és 

metotrexátot is kaptak a betegeink). Elképzelhető továbbá, hogy egymást kiegészítő 

vagy erősítő neurotoxikus hatású szerek által jön létre interakció a két gén közt az igen 

összetett kemoterápiás protokoll esetében. A két transzporternek számos fiziológiás 

szubsztrátja is van (Zhou 2008, Polgár és mtsai 2008), ezek koncentrációváltozása, akár 

egymást kiegészítő védő vagy érzékenyítő hatása is közrejátszhat a jelenség hátterében. 

 

Több munkacsoport is publikált eredményeket az ABCB1 polimorfizmusok és a 

gyermekkori ALL túlélésének asszociációjáról. Míg egy tekintélyes betegszámot 

felölelő amerikai tanulmány (Rocha és mtsai 2005; ugyanaz a beteganyag és 

kemoterápiás protokoll, mint a toxicitási kérdések diszkussziójában részletezett Kishi és 

mtsai által írt 2007-es közleményben) nem talált összefüggést az ABCB1 genotípus és a 

gyermekkori ALL túlélése között, addig a mi populációnkhoz hasonlóan BFM 

protokollokkal kezelt betegeknél két munkacsoport is ritkább relapszust észlelt az 

ABCB1 3435T alléllal összefüggésben (Jamroziak és mtsai 2004; Stanulla és mtsai 

2005). Ezek eredményei egybehangzóak a mi betegpopulációnk nem publikált túlélési 

eredményeivel. Más hematológiai malignitások esetében is hasonló irányú 

összefüggésekről közöltek eredményeket (Illmer és mtsai 2002, Buda és mtsai 2007, 

Dulucq és mtsai 2008a), míg egyéb munkacsoportok nem találtak ilyen összefüggést 

(van der Holt és mtsai 2006, Schilthuizen és mtsai 2006). Az ABCG2 és a gyermekkori 

leukémia túlélésének viszonyáról nincs irodalmi adat. 

 

Vitatkozom azzal a nézettel, hogy az ABCB1 polimorfizmusok nem haszno-

síthatók a kemoterápia individualizálására, hiszen a génexpresszió nagy variábilitását 

nem magyarázzák önmagukban (Cascrobi 2006). A hosszú időn át számos dózisban 

ismételt, igen toxikus szerek esetében ezek a viszonylag kis funkcióeltérések az 

egymásra épülő barriereken létrejövő multiplikatív koncentrációgrádiensek miatt 

jelentős farmakokinetikai különbségekhez vezethetnek, és így bizonyos kompartmentek 
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esetében kulcsfontosságúak lehetnek. A mi eredményeink hátterében is valószínűleg 

fontos tényező, hogy olyan sejtek/szervek toxicitását vizsgáltuk, amelyeket egy 

második, a kinetikai különbségeket hatványozó plusz barrier véd (ABC-transzporterek a 

vér-agy-gáton és a vérképző őssejtek felszínén). 

 

Elsőként vizsgáltuk az ABCG2 polimorfizmusok és a gyermekkori ALL-re való 

hajlam összefüggésének kérdését. Az ABCB1 polimorfizmusok ilyen vonatkozásában 

mindezidáig három publikáció jelent meg, mindhárom a miénk előtt, a mi 

tanulmányunknál kisebb betegszámmal. Két (113, illetve 157 ALL-es betegen alapuló) 

tanulmányban a ABCB1 3435TT genotípust gyakoribbnak találták ALL-es gyermekben, 

mint a kontroll populációkban (Jamroziak és mtsai 2004; Hattori és mtsai 2007). 

Ezekben a közleményekben az általunk vizsgált többi polimorfizmust nem tesztelték. 

Egy, a fentieknél nagyobb, 294 betegen és 369 kontrollon alapuló vizsgálatban 

(Urayama és mtsai 2007) nem találtak összefüggést ugyanebben a kérdésben, illetve a 

1236C-2677G-3435C/1236T-2677T-3435T haplotípusok vizsgálatakor sem. Az előző 

két közlemény eredményeivel azonos irányú összefüggést találtak mégis két 

szubpopulációban: a rovarirtó- ill. repellens expozíciónak kitett betegcsoportban és a 

hiperdiploid ALL-es szubpopulációban – az előbbit mi nem vizsgáltuk, az utóbbi 

megfigyelést viszont adataink nem erősítették meg. A mi közleményünkben az ALL-lel 

összefüggő ritka haplotípusokat és genotípus kombinációkat mások nem vizsgálták; 

hozzá kell azonban tennünk, hogy a többszörös összehasonlítás statisztikai szabályainak 

alkalmazásával ezek az összefüggések elvesztik szignifikanciájukat, és az azóta közölt 

in vitro tanulmányokban ezek a kombinációk nem mutatkoztak funkcionális 

jelentőségűnek (Wang és mtsai 2005, Kimchy-Sarfaty és mtsai 2007). A jelenleg 

rendelkezésre álló adatokat összevéve valószínűleg igen gyenge vagy csak bizonyos 

egyéb (környezeti) tényezők esetében jelentős tényező a karcinogének transzportjában 

ismerten szerepet játszó gén polimorfizmusainak hatása a gyermekkori ALL 

kialakulásában. 

 

Az eredményeink illetve az azokat megalapozó tanulmányok fő gyengesége a 

retrospektív mintagyűjtésből adódóan valamelyest torzított mintavétel. A korán 

elhunytak alulreprezentáltak mintabankunkban, emiatt a túlélési mutatók csak nagyon 
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óvatosan értelmezhetők, és a legsúlyosabb (letális) toxicitási kérdések vizsgálatához is 

kevesebb eset vehető figyelembe. Az intenzív kezelés alatt meghaltak közül 

részarányosan hiányzó betegek a teljes vizsgálati populációnak kb. 6-7%-át teszik ki. 

Valószínűtlen, hogy ez az eredmények lényeges változásához vezetne. A felvetett 

kérdések megfelelő statisztikai erővel való vizsgálata az irodalmat áttekintve általános 

problémának tűnik, ezért az adatbázisunk tekintélyes mérete mégis jelentőssé teszi 

eredményeinket. Prospektív vizsgálatok és a feltételezett patomechanizmus köztes 

elemeinek tesztelése (farmakokinetikai mérések) segíthetnek majd következtetéseink 

verifikálásában. 

Az ALL-es betegek DNS-ét az esetek egy részében a blasztokat tartalmazó 

diagnosztikus csontvelői vagy perifériás vérmintákból nyertük. A malignus sejtek 

magasabb mutációs rátája miatt elvileg felvethető a kérdés, hogy az eredeti csíravonal 

polimorfizmusok nem módosultak-e ezen mintákban. Egy 80 fős akut myeloid 

leukémiás betegcsoportban 23 csíravonal-variáns genotípusát egyezőnek találták az 

érintett csontvelői mintából és a szájnyálkahártyából kivont DNS-pár vizsgálatakor 

(Weiss és mtsai 2007), ez alapján tehát megbízhatónak tartható a blasztok DNS-ének 

használata. 

 

Betegpopulációnk sok szer kombinációjából álló, igen komplex kezelésben 

részesült, az egyes citosztatikumok mellékhatás-spektruma pedig jelentősen átfed. A 

mellékhatások és a túlélés genotípus-függő eltéréseinek hátterében munkánk alapján 

nem azonosítható az egyes gyógyszerek különálló szerepe, a polimorfizmusokhoz való 

különálló viszonyuk. Emiatt tehát nem fogalmazhatók meg ajánlások az egyes 

genotípus csoportok optimális gyógyszer-dozírozására. Egyelőre nincs gyakorlatban 

alkalmazható következtetése a leukémia-kialakulásra való hajlam terén nyert 

eredményeinknek sem. Eddigi munkánk gyakorlati haszna a korábban leírt 

polimorfizmusok klinikai jelentőségének felmérésében, további előrevivő vizsgálatok 

irányának kijelölésében, és egy toxicitás szempontjából veszélyeztetett kis 

betegpopuláció (ABCB1 3435TT genotípusú és egyben ABCG2 421A hordozó 

személyek) azonosításában fogalmazható meg. Az individuális gyógyszerkezelés 

irányában a következő lépést olyan kemoterápiás protokollok vizsgálata teheti lehetővé, 

ahol az egyes gyógyszereket izoláltan (pl. metotrexát az oszteoszarkóma kezelésében), 
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vagy nem ABC-transzporter szubsztrát egyéb szerekkel kombináltan (pl. etopozid a 

heretumorok standard kezelésében) adják. A klinikai megfigyelések mellett 

gyógyszerkinetikai vizsgálatok végzése szükséges genotípus csoportonként, mely az 

egyéni adagolás ajánlásainak előszobája lehet. 

 

Eredményeinkről elmondhatjuk, hogy összhangban állnak azon irodalmi 

adatokkal, melyek szerint az ABCB1 3435T>C és az ABCG2 421C>A polimorfizmusok 

funkcionális jellegűek (Hoffmeyer és mtsai 2000, Imai és mtsai 2002, Mizuarai és mtsai 

2004, Robey és mtsai 2009, Szakács és mtsai 2008), illetve hogy maga az ABCB1 

3435T>C polimorfizmus és nem a kapcsolt haplotípus vagy annak valamelyik másik 

eleme felelős a funkcionális következményekért (Wang és mtsai 2005, Kimchi-Sarfaty 

és mtsai 2007). 

Eredményeink további adatokkal támasztják alá azt az elméletrendszert, mely 

szerint a farmakokinetikai barrierek mentén elhelyezkedő efflux transzporterek csökkent 

funkciója miatt a karcinogének és a kemoterápiás szerek magasabb szervezeten belüli 

koncentrációt érnek el és lassabban ürülnek. Ez gyakoribb tumorképződéshez, fokozott 

gyógyszertoxicitáshoz vezet, ugyanakkor a kemoterápia nagyobb hatékonyságát is 

lehetővé teszi (Szakács és mtsai 2008). 

Abban is egyeznek eredményeink az irodalmi adatokkal, hogy az ABCB1 és 

ABCG2 polimorfizmusok többnyire viszonylag gyenge összefüggést mutatnak a fenti 

klinikai kérdésekkel. A legmarkánsabb farmakogenetikai hatást azon nonszensz, 

deléciós vagy copy-number polimorfizmusoknál észlelték, amelyek egy-egy szer 

hatásmechanizmusában vagy metabolizmusában megkerülhetetlen gént kódolnak (pl. a 

tiopurin-S-metiltranszferáz defekt variánsai, Evans 2004). Ehhez képest az általunk 

vizsgált polimorfizmusok csak módosítják a kódolt gén expresszióját vagy funkcióját, 

és az érintett szubsztrátok eliminációjához számos más transzporter vagy metabolikus 

folyamat is hozzájárul. 

Kutatásunkkal az egyénre szabott gyógyszeres kezelés irányába tett globális 

tendenciához és erőfeszítésekhez szándékoztunk hozzájárulni. A molekuláris genetikai 

metodikák gyorsasága, olcsósága miatt várhatóan a multiplex genotipizálás válik majd 

általános klinikai gyakorlattá, és a legjelentősebb meghatározók mellett a „finomabb 

hangoláshoz” szükséges befolyásoló tényezők – mint pl. az általunk vizsgált polimor-



57 

fizmusok – ismerete is fontos lesz. Másrészt, ahogy eredményeink is mutatják, bizonyos 

klinikai kérdésekben, bizonyos farmakokinetikai kompartmentekben mégis nagy 

jelentősége lehet ezeknek a „kis hatású” polimorfizmusoknak: a központi idegrendszert, 

a heréket, a magzatot a test más tereihez képest egy további barrier, benne nagyszámú 

ABC-transzporter védi, és különösen ezek polimorfizmusainak interakciója egy-egy kis 

betegcsoport gyökeresen eltérő gyógyszerigényéhez vezethet. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A létrehozott gyermekkori akut limfoid leukémiás DNS- és adatbank nemzetközi 

összehasonlításban is jelentős, és alkalmas génpolimorfizmusok klinikai 

relevanciájának, különösen gyógyszertoxicitási vonatkozásainak vizsgálatára.  

Az ABCB1 3435TT genotípusú ALL-es gyermekek fokozottan hajlamosak 

infekciós szövődményekre a hazánkban használt kemoterápiás protokoll intenzív 

szakában, és ez a jelenség a leukocitopénia változatlan előfordulási aránya mellett 

figyelhető meg. A 3435TT genotípus a kemoterápia kapcsán hevenyen kialakuló 

toxikus enkefalopátia szempontjából is veszélyeztetettséget jelent. Más munkacsoportok 

in vitro megfigyelését megerősítik eredményeink, mely szerint maga a 3435T>C 

polimorfizmus és nem a kapcsolt 2677G>T,A és 1236C>T variánsokkal együtt alkotott 

haplotípus okoz funkcionális különbséget. 

A ritkább, ezért csak kisebb statisztikai erővel vizsgált ABCG2 421C>A 

polimorfizmus nem jelentős befolyásoló tényező a kemoterápia okozta 

immunszuppresszióban, de adataink felvetik, hogy az akut toxikus enkefalopátia 

kialakulásában szerepet játszhat. Az ABCG2 34G>A polimorfizmus klinikai 

jelentőségét nem tudtuk érdemben vizsgálni. 

Az ABCB1 3435T>C és ABCG2 421C>A polimorfizmusok között multiplikatív 

interakciót figyeltünk meg a kezelés akut központi idegrendszeri mellékhatásainak 

vonatkozásában. Ez egyben egy kis, az összes beteg kb. 7%-át kitevő csoportnak 

(ABCB1 3435TT és ABCG2 421AA/CA genotípusúak) az azonosítását teszi lehetővé, 

akik rendkívül veszélyeztetettek ezen adverz reakciókra, és potenciálisan különösen 

nagy hasznuk származhat a kezelés remélt jövőbeli egyénre szabásából. 

Vizsgálataink szerint az ABCB1 3435T>C és ABCG2 421C>A polimorfizmusok 

önmagukban nem befolyásolják jelentős mértékben a gyermekkori ALL kialakulására 

való hajlamot. Nem publikált, a korai halálozás szempontjából valamelyest torzított 

mintán tett megfigyeléseink szerint az ABCB1 3435T>C genotípus szignifikáns 

összefüggést mutat az ALL túlélésével a hazánkban alkalmazott BFM alapú 

kemoterápiás protokollok esetében. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Célkitűzés: A genomika és bioinformatika fejlődése lehetőséget teremthet a 

kemoterápia jövőbeli egyénre szabására. Célul tűztük ki, hogy egy gyermek hemato-

onkológiai DNS-bankot és kapcsolt adatbankot létesítsünk, és megkezdjük egyes már 

ismert funkcionális polimorfizmusok klinikai jelentőségének karakterizálását. 

Módszerek: Az összes hazai gyermekonkológiai központ segítségével retro-

spektív módon mintát gyűjtöttünk az 1990 és 2003 közt diagnosztizált akut limfoid 

leukémiás gyermekektől. Kontroll csoportként véradóktól, valamint két intézmény 

bevonásával oszteoszarkómás és heretumoros betegektől is gyűjtöttünk mintát, 

adatokat. Egyelőre két gyógyszertranszporter gén öt polimorfizmusának vizsgálatát, 

értékelését végeztük el az ALL-es adatok időközben már rendelkezésre álló részén. 

Eredmények: Összeállítottunk egy 623 fős ALL-es mintagyűjteményt, és megha-

tároztunk ezen belül egy 445 fős vizsgálati csoportot, akik széleskörű toxicitási adatait 

is összegyűjtöttük. Beteganyagunkban a kemoterápiás időszakban jelentkező fertőzések 

gyakoribbak voltak az ABCB1 3435TT genotípus-csoportban; a heveny toxikus 

idegrendszeri szövődmények tekintetében pedig multiplikatív interakciót figyeltünk 

meg ugyanezen genotípus és az ABCG2 421A allél hordozása között. Az egyes 

polimorfizmusok allélfrekvenciái nem tértek el lényegesen az ALL-es és a kontroll 

véradó populációban.  

Következtetés: A fenti polimorfizmusok további vizsgálatra érdemesek izolált 

szubsztrát citosztatikumokat alkalmazó protokollokban, farmakokinetikai mérésekkel 

egybekötve, hogy a fellelt összefüggések gyakorlati alkalmazást nyerjenek. Az ABCB1 

3435TT és egyben ABCG2 421AA/CA genotípusú kis csoport kiugró toxicitási hajlama 

külön figyelmet érdemel. 

Publikációk:  1.) Erdélyi DJ és mtsai: The role of ABC-transporter gene poly-

morphisms in chemotherapy induced immunosuppression, a retrospective study in 
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SUMMARY 

Objectives: The fast development of genomics and bioinformatics provide hope 

for future’s personalized chemotherapy. Our ambition was to establish a paediatric 

oncology/haematology DNA-bank and a related databank, and to start testing certain 

already identified funcitional gene polymorphisms to assess and characterize their 

clinical relevance. 

Methods: With the participation of all Hungarian paediatric oncology centres, we 

collected samples in a retrospective manner from children diagnosed with acute 

lymphoblastic leukaemia (ALL) between 1990 and 2003. As for control groups, 

samples and data were gathered from blood donors, osteosarcoma and testicular tumour 

patients at collaborating institutes. So far, five polymorphisms of two drug transporter 

genes were analized on the ALL data available at the given stage of data collection. 

Results: A DNA bank was set up containing 623 ALL patients. Within this, a 

445-member study group was determined, whose toxicity data were also collected. In 

our studies, the ABCB1 3435TT genotype group was characterized by increased 

infectious complications. Regarding acute toxic encephalopathy, we observed a 

multiplicative synergistic interaction between the above mentioned genotype and the 

carriage of the ABCG2 421A allele. Individual allele frequencies did not differ between 

our ALL and control blood donor population. 

Conclusion: In order to gain practical utilization of these results, the above 

mentioned polymorphisms should be further tested in chemotherapy protocols using 

only one of the transporters’ substrates, with concurrent pharmacokinetic studies. Those 

harbouring ABCB1 3435TT together with ABCG2 421AA/CA genotypes need special 

attention because of their high risk for severe toxicities. 

Publications:  1.) Erdélyi DJ et al.: The role of ABC-transporter gene polymor-
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prevalence of toxic encephalopathy during anticancer chemotherapy. Pharmaco-

genomics J. 2008; 8: 321-7;  3.) F. Semsei Á et al.: Association of some rare haplotypes 

and genotype combinations in the MDR1 gene with childhood acute lymphoblastic 

leukaemia. Leukemia Research 2008; 32: 1214-20.  
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Gyermekgyógyászati Klinika között született együtműködés keretében végeztem. Az 

intézmények vezetői, Prof. Dr. Falus András és Prof. Dr. Fekete György terelgettek erre 

a kutatási területre, tették lehetővé munkámat nyertes pályázataikkal, a keretek kiala-

kításával, általuk megszervezett tudományos együttműködésekkel. Nagyon köszönöm 

sok segítségüket, tanácsukat, bíztatásukat, mely munkámat végigkísérte, sőt a PhD-

munkán messze túlmutat. 

Munkám során közvetlen irányítást és a legtöbb gyakorlati tanácsot hivatalos és 

nem hivatalos témavezetőimtől, Dr. Szalai Csabától, Dr. Kovács Gábortól, Dr. Pállinger 

Évától, Dr. Buzás Edittől kaptam. Nagyon hálás vagyok nekik ezért és kedvességükért, 

az átadott tudásért, az elém állított példájukért. 

Egy-egy tervezési kérdésben, a klinikai adatok gyűjtésében, a laboratóriumi 

munkában, az adatok értékelésében Félné Semsei Ágnes, Dr. Cságoly Edit, Zalka Anna, 

Dr. Kámory Enikő, Dr. Csókay Béla, Dr. Müller Judit dolgozott velem a projekten. 

Neveiket a Módszerek fejezet egyes részeinél külön is megemlítettem. Nagyon 

köszönöm rengeteg erőfeszítésüket, a munkájuk értékes eredeményeit. A laboratóriumi 

munkából főleg Kozák Angéla, Kovács Krisztina, Staub Krisztina, Rácz Melinda 

asszisztensek és Dr. Tóth Erika, Dr. Galasz Veronika labororvos rezidensek vállaltak fel 

jelentős részeket, nagyon hálás vagyok sok-sok segítségükért. 

A munkám alapját a Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport sok évtizedes 

munkája és jól szervezett összefogása tette lehetővé. Köszönöm, hogy támogatóan, sőt 

barátsággal fogadtak, segítettek mind a minták, mind az adatok gyűjtésében. Álljanak itt 

az osztály- és ambulanciavezetők és azon asszisztensek, nővérek nevei, akik közvetlenül 

is hozzájárultak ehhez a munkához: Dr. Bartyik Katalin, Dr. Békési Andrea, Dr. 

Galántai Ilona, Dr. Kajtár Pál, Prof. Dr. Kiss Csongor, Dr. Magyarosy Edina, Dr. 

Marosi Anikó, Dr. Masát Péter, Dr. Nagy Kálmán, Prof. Dr. Oláh Éva, Dr. Rényi Imre, 

Dr. Szalók Imre, Dr. Szűcs Rozália; Balláné Zsuzsanna, Bodnár Jánosné Katalin, Farkas 

Imréné Angéla, Gellértné Magdolna, Gyebrovszky Mihályné Mária, Hegyi Éva, Hofrics 

Istvánné, Juhászné Erzsébet, László Rita, Oláhné Szilvia, Nagy Gáborné Éva, Nyakó 

Edit, Seres Mihályné, Somodi Rita, Szűcsné Krisztina, Vona Barbara. 
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Külön is kiemelem a Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport Tumor 

Regiszterének felbecsülhetetlenül értékes segítségét. Az általuk nyújtott adatok nélkül 

lehetetlen lett volna megtervezni, megszervezni a munkámat. Nagyon köszönöm Dr. 

Jakab Zsuzsának és Dr. Borgulya Gábornak a rám és munkámra szánt sok idejét, külön 

köszönöm tanácsaikat. 

A statisztikai elemzésben és az ehhez valamint az adatbázis-kezeléshez használt 

szoftverek kezelésében rengeteg effektív segítséget és még annál több tanítást, 

szemléletet kaptam Dr. Borgulya Gábortól és Dr. Janszky Imrétől. 

A mintagyűjtés és a laboratóriumi munka számos munkacsoport együttműködé-

sében jött létre. Az egészséges véradó minták és genotípus adataik egy részét az ABCG2 

genotipizálás metodikájának kidolgozását, ezen mérési eredmények egy részét is 

Dr. Andrikovics Hajnalkának és Dr. Tordai Attilának köszönhetem (OGYK HII 

Molekuláris Genetikai Laboratórium). A metotrexát kinetikai eredmények egy részét, a 

heretumoros minták gyűjtését és részben feldolgozását Dr. Kralovánszky Juditnak, Pap 

Sándorné Évának és munkatársaiknak (Országos Onkológiai Intézet, Klinikai Kísérleti 

Laboratóriumi Osztály) köszönöm. A DNS kivonás és tárolás kérdéseiben Dr. Németh 

Krisztina és Dr Garami Miklós (SE II. Gyermekklinika) együttműködéséért vagyok 

hálás. Az Országos Onkológiai Intézet „C” Belgyógyászati és Klinikai Farmakológiai 

Osztályáról Dr. Géczi Lajosnak, Dr. Bíró Krisztinának, Prof. Dr. Bodrogi Istvánnak, a 

nővéreknek a heretumoros minták és adatok gyűjtését köszönöm. Az elhúnyt betegek 

mintáinak gyűjtésében a pécsi egyetemi Pathológiai Intézetének munkatársainak és a 

valaha a Budai Gyermekkórház területén működött Anyagcsere Szűrő-és Gondozási 

Központ munkatársainak vagyok nagyon hálás.  

A SE. II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán és a Genetikai, Sejt- és Immun-

biológiai Intézetben számos tanítóm, főnököm és munkatársam alakította gondol-

kozásomat, járult hozzá direkt vagy indirekt módon ehhez a munkához. Közülük külön 

is kiemelve köszönöm Dr. Babosa Mária (�), Dr. Constantin Tamás, Dr. Garami 

Miklós, Dr. Haltrich Irén, Dr. Koós Rozália, Dr. Kovács Péter, Dr. Kőhidai László, 

Dr. Láng Orsolya, Dr. Pós Zoltán, Dr. Tóth Sára, Dr. Török Szabolcs és Ungvári Ildikó 

barátságát, bátorítását, témámmal kapcsolatban átadott gondolatait. 

Hálás vagyok Hegyi Mártának, Lippai Dórának, Majorosi Xéniának, Nemes 

Karolinának, Simon Évának és Váradi Gábornak: azoknak a tudományos diákkörös 
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hallgatóknak, akik nagyon sokat segítettek főleg a laboratóriumi munkákban, de 

besegítettek az adatok gyűjtésébe is, és érdeklődésükkel, gondolataikkal felpezsdítettek. 

Házi védésem opponense, Dr. Tóth Sára számos hasznos tanáccsal és korrekciós 

javaslattal segítette a dolgozat végső formájának kialakítását. Köszönöm Kotnyek 

Orsolyának, hogy külföldi tartózkodásom alatt a dolgozat beadása körüli adminisztratív 

teendőket felvállalta. 

Nagyon köszönöm a kutatáshoz hozzájáruló betegek és szüleik beleegyezését, 

készségét. A munkára főleg a velük való személyes kapcsolat, az általuk megélt és 

velem megosztott sok jó és rossz ösztönzött, mely egyben a munka folytatására is 

kötelez. 

A munkák anyagi fedezetét az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

(OTKA) T042500 számú, és a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 

3.1.1-2004-05-0022/3.0 számú nyertes pályázatai biztosították, ezek nélkül lehetetlen 

lett volna egy ilyen volumenű munka kivitelezése.  

Köszönöm feleségemnek, gyermekeimnek és a tágabb családnak is, hogy 

elviselték a feladatokkal kapcsolatos hajtás miatti ismételt távolléteimet, feszültségeket, 

és sokféleképpen támogattak a munkámban. A kutatás iránti érdeklődésemet és a benne 

lelt örömömet neveltetésem és gyermekkori élményeim alapozták meg: szüleimnek a 

mérnöki kutató, fejlesztő munkájával kapcsolatos analitikus, koherens gondolko-

dásmódja, sok izgalmas otthoni beszélgetés. Külön is köszönöm Panninak (feleségem 

édesanyjának) és Dalmának (Vincze Gézáné), hogy a dolgozatírás hónapjaiban a gyere-

kek és a háztartás körül segítve rengeteg időmet felszabadították a munkára. 

Mindenek felett pedig Teremtőmnek vagyok hálás, akitől a feladatok 

elvégzéséhez szükséges képességeket, erőt és tartást kaptam; akinek a felfoghatatlan 

bölcsességgel és fantáziával alkotott világának egy újabb (molekuláris) szintjébe 

betekinthettem. 


