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Bevezetés 

 
A gyógyszerek hatásának, mellékhatásainak egyéni különbségeit 50 

évvel ezelőtt hozták először összefüggésbe örökletes tényezőkkel. Az 
utóbbi egy-két évtizedben az informatika és a biotechnológia expo-
nenciális fejlődése lehetővé tette a humán genom és variációinak feltér-
képezését. Az így elérhetővé vált elképesztő ismerethalmaz óriási 
lendületet adott a farmakogenetikai kutatásoknak. 

Munkám során az ABC-transzporter (adenosine triphosphate binding 
cassette) géncsalád ABCB1 és ABCG2 tagjainak génpolimorfizmusait 
vizsgáltam. Ezeket a transzportereket eredetileg olyan malignus sejtvo-
nalakon azonosították, melyek heterogén gyógyszercsoportok elleni 
keresztrezisztenciát mutattak (ún. multi-drog rezisztencia). A transz-
porterek fiziológiásan fontos szerepet játszanak a szervezetnek a toxikus 
vegyi ágensekkel szembeni védelmében. Az emésztőrendszer és a 
gyógyszer-kiválasztás szervei mentén, a hemopoetikus őssejtek felszí-
nén, valamint egyes további jelentős védelmet igénylő szervek (agy, 
gonádok, méhlepény) körül helyezkednek el, és széles szubsztrát-
spektrumú aktív transzporterekként igen sokféle idegen anyagot – 
köztük karcinogéneket, citosztatikumokat – pumpálnak kifelé a szerve-
zetből. Jelentőségüket jól demonstrálják knock out állatkísérletek ered-
ményei: az Mdr1a (az egyik ABCB1-homológ gén) knock out egerek 
digoxin plazmakoncentrációja a kontrollokénak 1,9-szerese, digoxin 
liquor koncentrációjuk azonban 35-szöröse azonos orális adagolás után. 
A humán gének subsztrátjai közül a daunorubicin, doxorubicin, 
etopozid,  metotrexát (mindkét transzporteréi), dexametazon, vinblastin, 
vincristin (csak az ABCB1 szubsztrájtai) szerepeltek az általunk vizsgált 
betegek kemoterápiájában. 

Az ABCB1 legtöbbet vizsgált három gyakori, kapcsoltan öröklődő 
polimofizmusa az 1236C>T (szinonim, azaz aminosavcserét nem okoz; 
rs1045642), 2677G>T,A (Ala893Ser,Thr; rs2032582) és 3435T>C 
(szinonim; rs1128503). Ezek lehetséges hatásmechanizmusára vonat-
kozóan többféle elmélet is napvilágot látott, végül nemrégiben publikált 
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in vitro vizsgálatok tanúsága szerint csak a legutóbbi polimorfizmus 
funkcionális jellegű: a 3435T allél által kódolt mRNS (messenger 
ribonukleinsav) kevésbé stabil, mint a 3435C variánsé, és – valószí-
nűleg egy ritka kodontól megakadó transzláció miatt eltérő folding 
révén – a T-allélról szintetizálódó transzporter fehérje bizonyos 
inhibitorok iránt eltérő affinitású, ezen inhibitorok jelenlétében pedig 
egyes szubsztrátok transzportja más-más mértékben gátolt. 

Az ABCG2 polimorfizmusai lényegesen ritkábbak. Az ABCG2 
421C>A (Gln141Lys, rs2231142, variáns allélfrekvencia kb. 10% 
kaukázusiakban) esetében az A allél által kódolt fehérje instabil, jórészt 
direktben proteoszomális bontásra kerül. A még ritkább 34G>A 
(Val12Met, rs2231137) polimorfizmus mRNS-expressziós különbség-
hez vezet feltehetőleg egy splice-variánssal való összefüggése miatt. 

 

A gyermekkori malignus betegségek között az akut limfoid leukémia 
(ALL) a leggyakoribb egységes entitás, hazai adatok szerint a gyermek-
kor rosszindulatú betegségeinek közel egynegyedét teszi ki. A gyerme-
keket rizikócsoportonként adaptált, folyamatosan továbbfejlesztett 
komplex kemoterápiás protokollokkal kezelik, melyek újabban 80% kö-
rüli ötéves (tartós) össztúlélést tesznek lehetővé. Ez a betegcsoport 
gyakran választott modellje a farmakogenetikai vizsgálatoknak. 

 

A dolgozatban ismertetett munka tervezése és adminisztratív előké-
szítése 2002-2003-ban történt, az első online nagyléptékű bioinforma-
tikai adatbázisok megjelenésének időszakában. Az újonnan, folyama-
tosan megjelenő eszközök hatalmas potenciálja felmérhető volt, de még 
alig volt elérhető adat egy-egy polimorfizmus gyakoriságáról vagy 
funkcionális jelentőségéről. Törekvésünk tehát egyrészt egy, a későb-
biekben rugalmasan használható minta- és adatbank létrehozása volt, 
másrészt néhány már leírt, első adatok alapján funkcionálisnak tűnő 
génpolimorfizmus vizsgálata, amelyek a gyermekonkológiában a 
jövőben egyéni gyógyszeradagolás alapját képezhetik. 
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Célkitűzések 

 
1) Egy nagyméretű gyermekonkológiai DNS- és adatbank létrehozása 
későbbi farmakogenetikai vizsgálatok céljára: 

• Az ALL BFM (Berlin-Frankfurt-Münster) 90 és 95 protokollok 
alapján Magyarországon kezelt ALL-es betegpopuláció DNS-
mintáinak és farmakogenetikai szempontból jelentős adatainak 
összegyűjtése; 

• A SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán és az Országos 
Egészségügyi Központban a COSS (Cooperative Osteosarcoma 
Study Group) 86 és 96 kemoterápiás protokollok szerint kezelt 
oszteoszarkómás betegek DNS-mintáinak és farmakogenetikai 
szempontból jelentős adataiknak összegyűjtése; 

• Heretumoros fiatal felnőttek DNS-mintáinak, etopozid-toxicitási 
és -kinetikai adatainak gyűjtése (Országos Onkológiai Intézet). 

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

 
2) A funkcionálisnak vélt ABCB1 3435T>C, 2677G>T,A és 1236C>T 
illetve ABCG2 34G>A és 421C>A polimorfizmusok klinikai jelen-
tőségének vizsgálata gyermekkori ALL-ben:  

• Befolyásolja-e a betegek ABCB1 és ABCG2 genotípusa az ALL 
kemoterápiájának immunszuppresszív mellékhatását, vagyis a 
súlyos leukocitopénia és a fertőzések előfordulását;  

•  Befolyásolják-e a fenti génpolimorfizmusok az akut toxikus 
enkefalopátia kockázatát az ALL 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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Módszerek 
 

Az ALL-es betegek névsorát és alapvető adataikat a tervezéshez a 
Magyar Gyermek Tumor Regisztertől kaptuk. A 2003-ban működő 
összes gyermekonkológiai centrummal felvettük a kapcsolatot, felkér-
tük őket a felülvizsgálatra érkező betegektől való vérvételre és az adat-
gyűjtés lehetővé tételére. Későbbiekben az így el nem ért betegeket ill. a 
hozzátartozóikat levélben kerestük meg, és hozzájárulásukat kértük 
különböző fennmaradt és visszakereshető minták felhasználására. Az 
oszteoszarkómásoktól retrospektív módon, a heredaganatos betegektől 
prospektív módon gyűjtöttünk perifériás vért, és ugyancsak perifériás 
vérmintákat kértünk az Országos Vérellátó Szolgálattól (ezen csopor-
toktól más mintaféleségeket nem használtunk fel).  

A betegek kórlefolyási és kezelési adatait, szövődményeik jellemzőit 
a teljes betegdokumentáció áttekintésével előre elkészített Microsoft 
Excell táblázatokba vittük be. Az egyes tünetek súlyosságának osztá-
lyozásához az amerikai National Cancer Institute-ban kidolgozott Com-
mon Terminology Criteria for Adverse Events 3.0 rendszert használtuk. 

A DNS kivonása perifériás vér esetében QIAamp DNA Blood Maxi 
vagy Midi kittel (Qiagen), míg mononukleáris sejtszuszpenziók, perifé-
riás és csontvelői kenetek esetében High Pure PCR Template Prepa-
ration Kit (Roche) segítségével történt. Újszülöttkori szűrőpapírba 
szárított vérből Chelex-100 reagenssel vontunk ki DNS-t. 

Az ABCB1 3435T>C, 2677G>T,A és 1236C>T genotípusokat multi-
plex miniszekvenálással határoztuk meg. Az ABCG2 34G>A és 
421C>A polimorfizmusok vizsgálatához LightCycler PCR-t és 
olvadáspont-analízist használtunk.  

A mintabank adatait, az egyes klinikai adattáblákat, a Tumor Regisz-
tertől kapott túlélési adatokat és a genotípus eredményeket tartalmazó 
táblázatokat Microsoft Access segítségével szerveztem adatbázissá, és 
tettem szűrhetővé, rugalmasan kombinálhatóvá és kivonatolhatóvá. 

A genotípus adatokat az immunszuppresszió és enkefalopátia témájú 
munkákban dichotomikus változókként kezeltük, ahol a két csoport a 
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gyakoribb allélra homozigóta egyedek és a legalább egy variáns allélt 
hordozók voltak. Minden elemzésben 95%-os konfidencia inter-
vallumot számítottunk. A genotípus szerepét nem normális eloszlású 
számszerű változókkal kapcsolatban a Mann-Whitney-féle U-teszt 
segítségével elemeztük, a kategorizált változókat pedig uni- és multi-
variáns logisztikus regresszióval vizsgáltuk. A túlélés elemzésekor Cox-
regressziót alkalmaztunk. A számításokat az SPSS 13.0, a Statistica 7.0, 
a Medcalc 5.0 és a Haploview 4.1 szoftverekkel végeztük. 

Multivariáns elemzésekkor az alábbi kofaktorokat vettük figye-
lembe: 1.) az immunszuppresszió témájában a kezelő kórház, kemoterá-
piás protokoll, antraciklin dózis, nem, életkor; 2.) az enkefalopátia 
témájában: kezelő kórház, kemoterápiás protokoll, antraciklin össz-
dózis, dózis intenzitás (a teljes kezelési protokoll időtartama egyénen-
ként), nem, életkor; 3.) az ALL-szuszceptibilitásra vonatkozó vizsgá-
latokban életkor és nem; 4) a túlélés-analízisben életkor, nem, immun-
fenotípus, klinikai tanulmány (ALL BFM 90 vagy 95), rizikócsoport. 

 
Eredmények 

 

A teljes mintabank 626 ALL-es, 93 oszteoszarkómás, 70 here-
tumoros és 193 egészséges véradó DNS-mintáiból épült fel. Ezek 
többségükben perifériás vérből származtak, azonban az ALL-es bete-
geknél 62 esetben mononukleáris sejtszuszpenzióból, 13 esetben szűrő-
papírból és 213 esetben perifériás és csontvelői kenetekből vontunk ki 
DNS-t. Ezek a számok átfedéseket tartalmaznak (ugyanazon betegtől 
helyenként több mintát is gyűjtöttünk a kenetből és vércseppből nyert 
DNS-sel észlelt genotipizálási problémák miatt). 

Kijelöltünk egy 445 fős ALL-es vizsgálati populációt: azon bete-
geket, akik az ALL BFM 90 és 95 protokoll szerint kaptak kezelést, 
akik mintáit sikeresen genotipizáltuk, és akiket társbetegségeik vagy 
egyéb körülmények nem zártak ki az analízisből. Az adatgyűjtést ezekre 
a betegekre korlátoztuk. A teljes magyar, azonos betegcsoport 68,1%-át 
teszi ki ez a kohort, mérete a 10 legnagyobb gyermek-ALL DNS-bank 



 

6 

közt van a világon. Az egyetlen szignifikáns torzító tényező az, hogy a 
retrospektív mintagyűjtés miatt alulreprezentáltak köztük az intravénás 
kezelési szak alatt elhunyt betegek. Az értekezés alapját képző 
közleményeket az ALL-es minta- és adatgyűjtés lezárása előtt írtuk, 
tehát a fentinél kisebb populációk megfigyeléseit tartalmazzák (ld. 
alább). Az oszteoszarkómások és heretumorosok adatainak elemzése 
jelenleg még folyik, az értekezésben ezekre nem térek ki. 

 

A kemoterápia okozta immunszuppresszió kérdését 138, az ALL 
BFM 95 protokoll alacsony és közepes rizikójú ágán kezelt gyermeken 
vizsgáltuk (az azonos hazai populáció 56%-a). Megszámoltuk, hogy a 
teljes, 6-8 hónapos intenzív kezelési szak alatt hány napon részesültek 
intravénás antimikrobiális kezelésben a betegek. Több antimikrobiális 
kezelésre szorultak az ABCB1 3435TT genotípusú betegek, mint a 
3435CC/CT csoport (OR=2,3 CI95% 1,1-5,5 univariáns és OR=2,1 
CI95% 0,9-4,8 multivariáns elemzéssel). Még nagyobb eltérést észlel-
tünk az immunszuppresszió által legsúlyosabban érintett betegek tekin-
tetében (akiknek az antimikrobiális kezelésének időtartama a kohort 
felső kvadránsába esett; OR=2,9 CI95% 1,3-6,4 és OR=2,5 1,1-5,6 uni- 
és multivariáns elemzésben). A leggyakoribb kapcsolt haplotípussal 
(1236T-2677T-3435T homozigóták) végzett hasonló vizsgálat egy azo-
nos irányú tendenciát mutatott szignifikáns statisztikai különbség 
nélkül. Nem találtunk asszociációt az ABCB1 genotípus és a súlyos 
leukocytopenia előfordulása között. Feltételezésünk szerint a reindukció 
ABCB1-szubsztrát gyógyszerei egymással ellentétes módon hatnak a 
leukocitaszámra: míg a vincristin és a doxorubicin mielotoxikus, tehát a 
fehérvérsejtképzést gátolja, addig a dexametazon az érett sejteknek a 
raktárakból történő mobilizálása révén a perifériás fehérvérsejtszámot 
emeli. Ugyanakkor mindhárom szer immunszupresszív hatású. 

Nem tudtunk kimutatni összefüggést az ABCG2 421C>A genotípus 
és a fent vizsgált klinikai kérdések között. 
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Ugyanezen polimorfizmusok és a fenti klinikai kérdések összefüg-
gését csak a miénktől eltérő kemoterápiás protokollok esetében elemez-
ték egyéb munkacsoportok, ezek direkt módon nem összehasonlíthatók. 

 

Vizsgáltuk továbbá az akut toxikus enkefalopátia előfordulását az 
ALL BFM 90 és 95 protokollok alacsony és közepes ágának teljes 
intravénás kemoterápiás szakasza alatt 275 betegnél (az azonos hazai 
populáció 50%-a). Az ABCB1 3435TT genotípusúaknál gyakrabban 
fordult elő enkefalopátia, mint a CC+CT csoportban (OR=2,6; CI95% 
1,0–7,1 univariáns és OR=3,5; CI95% 1,2–10,7 multivariáns elem-
zéssel). Elveszett a statisztikai szignifikancia, amikor a leggyakoribb 
kapcsolt haplotípussal (1236T-2677T-3435T homozigóták az összes 
többi genotípussal szemben) végeztük a számításokat (OR=1,7; CI95% 
0,6–5,1 és OR=2,2; CI95% 0,7–7,2 univariáns és multivariáns elem-
zéskor). Az ABCG2 vonatkozásában is egy tendencia volt megfigyel-
hető: több epizód fordult elő azok között, akik legalább egy variáns 
421A allélt hordoztak, mint a vad homozigóták között (OR=2,1 CI95% 
0,7–5,8 ill. OR=2,0 CI95% 0,6–6,1). 

Az ABCB1 3435T>C és az ABCG2 421C>A polimorfizmusok között 
multiplikatív szinergisztikus interakciót figyeltünk meg ennek a szö-
vődménynek a tekintetében (p=0,036). Az ABCB1 3435TT genotípusú 
és egyben ABCG2 421A allélt is hordozó gyermekek 27,8%-ában 
alakult ki enkefalopátia. Ezzel szemben az ezeket nem, vagy csak egy 
hajlamosító genotípust hordozó betegek között 2,4-5,9% volt ennek a 
komplikációnak a gyakorisága. 

Negyven beteg 124 metotrexát blokkja esetében rendelkeztünk a 24-
órás infúzió végén mért metotrexát liquor koncentráció-értékekkel egy 
korábbi tanulmány adataiból. Ezek a gyógyszerszintek nem külön-
böztek az egyes genotípus csoportokban. 

Eredményeink szerint tehát egy kis, a betegek mintegy 7%-át kitevő 
populációja – akikben a polimorfizmusok által mindkét vér-agy-gát 
transzporter funkciója érintett – nagyon nagy mértékben érzékeny a 
kemoterápia központi idegrendszeri toxicitására. További vizsgálódás 
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szükséges a felelős gyógyszer vagy gyógyszerkombináció azonosí-
tására. 

A kemoterápia akut agyi mellékhatásait és ugyanezen ABCB1 poli-
morfizmusokat nem találták összefüggésben egy eltérő kemoterápiás 
protokollt és a miénktől lényegesen különböző klinikai definíciókat 
alkalmazó tanulmányban. Az ABCG2 szerepét mások nem vizsgálták, a 
fenti géninterakciót pedig elsőként írtuk le.  

 

Megvizsgáltuk, hogy hajlamosítanak-e a fenti génpolimorfizmusok a 
gyermekkori ALL kialakulására, ezen tanulmány esetében 396, 1990 és 
2003 között diagnosztizált beteg (a hazai hasonló populáció 51%-a) és 
189 kontroll véradó összehasonlításával. Külön-külön az egyes poli-
morfizmusok allélfrekvenciája nem különbözött a két populációban. 
Egyes ritka ABCB1 haplotípusok és genotípus kombinációk gyakorisá-
gában eltérést találtunk, de ezek az összefüggések a többszörös összeha-
sonlítás statisztikai szabályainak alkalmazásával elvesztik szignifikan-
ciájukat. Más munkacsoportok hasonló tanulmányai közül kettő 
kisebben az ABCB1 3435TT genotípust gyakoribbnak találták ALL-
ben, egy nagyobb tanulmány eredménye viszont a miénkkel egyező. 

 

Nem publikált, a korai halálozás szempontjából torzított mintán 
végzett számításaink szerint az ABCB1 3435T>C genotípus összefüg-
gést mutat a betegek eseménymentes túlélésével (p=0,048 univariáns és 
p=0,039 multivariáns elemzéssel), illetve az össztúléléssel (p=0,057; 
p=0,045). Az összefüggés iránya: a CC genotípusú betegek túlélése 
rosszabb az TT és CT csoportnál (utóbbiak prognózisa hasonló). A 
számítások ebben az esetben 427 ALL BFM 90/95-ös protokollal kezelt 
beteg adatain alapultak (hazai anyag 67%-a), a medián követési idő 
9,0 év volt. Ez a megfigyelés egyezik két más, szintén BFM protokollon 
alapuló európai vizsgálat eredményeivel. Nem találtunk szignifikáns 
különbséget a túlélés és az ABCB1-haplotípus (1236T-2677T-3435T 
homozigóták a populáció fennmaradó részével szemben) illetve az 
ABCG2 421C>A és 34G>A polimorfizmusok között. 
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Következtetések 

 
A létrehozott gyermekkori akut limfoid leukémiás DNS- és adatbank 

nemzetközi összehasonlításban is jelentős; alkalmas génpolimorfizmu-
sok klinikai jelentőségének vizsgálatára. 

Az ABCB1 3435TT genotípusú ALL-es gyermekek fokozottan hajla-
mosak infekciós szövődményekre a hazánkban használt kemoterápiás 
protokoll intenzív szakában, és ez a jelenség a leukocitopénia változat-
lan előfordulási aránya mellett figyelhető meg. A 3435TT genotípus a 
kemoterápia kapcsán hevenyen kialakuló toxikus enkefalopátia szem-
pontjából is veszélyeztetettséget jelent. Más munkacsoportok in vitro 
eredményeit megerősítik klinikai megfigyeléseink, mely szerint maga a 
3435T>C polimorfizmus és nem a kapcsolt 2677G>T,A és 1236C>T 
variánsokkal együtt alkotott haplotípus funkcionális jelentőségű. 

A ritkább, ezért csak kisebb statisztikai erővel vizsgált ABCG2 
421C>A polimorfizmus nem jelentős befolyásoló tényező a kemoterá-
pia okozta immunszuppresszióban, de adataink felvetik, hogy az akut 
toxikus enkefalopátia kialakulásában szerepet játszik. Az ABCG2 
34G>A polimorfizmus jelentőségét nem tudtuk érdemben vizsgálni. 

Az ABCB1 3435T>C és ABCG2 421C>A variánsok között multi-
plikatív interakciót figyeltünk meg a kezelés akut központi idegrend-
szeri mellékhatásainak vonatkozásában. Ez egyben egy kis, az összes 
beteg kb. 7%-át kitevő csoportnak (ABCB1 3435TT és egyben 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 poli-
mofizmusok önmagukban nem befolyásolják jelentős mértékben a 
gyermekkori ALL kialakulására való hajlamot. Nem publikált, a korai 
halálozás szempontjából torzított mintán tett megfigyeléseink szerint az 
ABCB1 3435T>C genotípus összefüggést mutat az ALL túlélésével az 
ALL BFM 90/95 kemoterápiás protokollok esetében. 
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