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Rövidítések jegyzéke 

A:    adenin 
BTD:    biotinidáz 
C:     citozin 
D1:    Duarte-1, Los Angeles variáns 
D2:    Duarte-2, Duarte variáns 
EDTA:   etilén-diamin-tetraecetsav 
ELISA:   enzyme-linked immunosorbent assay 
G*:    klasszikus galaktozémiát okozó allél 
G:    guanin 
G-1-P:    glükóz-1-foszfát 
G-6-P:    glükóz-6-foszfát 
G-6-PDH:   glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz 
GALE:   uridil-difoszfát-galaktóz-4-epimeráz  
GALK:   galaktokináz 
GALT:   galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz 
IVS:    intron szekvencia variáció 
LTFU:   long-term follow-up – hosszútávú nyomonkövetés 
MIM:    Mendelian Inheritance in Man 
N:    normál allél  
NADP:   nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 
ND:    nem detektált 
OD:    optikai denzitás 
PABA:   para-amino-benzoesav 
PCR:    polimeráz láncreakció 
6-PGA:   6-foszfoglükonát 
6-PGD:   6-foszfoglükonát-dehidrogenáz 
PKU:    fenilketonuria 
R-5-P:    ribulóz-5-foszfát 
RFLP:   restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus 
STFU:    short-term follow-up – rövidtávú nyomonkövetés 
T:    timin 
UDP-galaktóz:  uridil-difoszfát-galaktóz 
UDP-glükóz:   uridil-difoszfát-glükóz 
WHO:    World Health Organization
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1. Bevezetés 
 A humán genetika története a XX. század elején vette kezdetét, amikor Sir 

Archibald Edward Garrod egy ritka betegség, az alkaptonuria megjelenését vizsgálta 

különböző családokban [Garrod, 1902]. Ugyanekkor történt, hogy Gregor Mendel 

zseniális eredményeit a tudományos világ újra felfedezte [Mendel, 1901]. Garrod rájött, 

hogy az alkaptonuriás családokban a betegség megjelenése a recesszív 

öröklődésmenettel magyarázható. Megfigyeléseit további betegségekre (albinizmus, 

cisztinuria, pentozuria) is kiterjesztve írta meg tanulmányát 1908-ban „Inborn Errors of 

Metabolism” címmel, mely a következő évben, pont száz évvel ezelőtt került 

publikálásra [Garrod, 1909]. Garrod feltételezte, hogy a betegségek manifesztálódása az 

érintett anyagcsereúton bekövetkezett valamely enzim hiányával vagy csökkent 

enzimatikus működéssel állhat összefüggésben. Hipotézisét félszáz évvel később 

sikerült bizonyítani, amikor is igazoltan nem volt detektálható homogentizinsav-oxidáz 

aktivitása egy alkaptonuriás betegnek [LaDu és mtsai., 1958]. 

 
- Az alábbi idézet Sir Archibald Edward Garrod Royal College of Physiciansben tartott 

beszédében hangzott el 1924-ben. 

 
 "Nature is no where accustomed more openly to display her secret mysteries than in 

cases where she shows traces of her workings apart from the beaten path;... For it has 

been found, in almost all things, that what they contain of useful or applicable is hardly 

perceived unless we are deprived of them, or they become deranged in some way."  

William Harvey (1657) 

 
„A természet akkor tárja fel legnyíltabban rejtett titkait, amikor rendellenes módon 

működik;…Hiszen a dolgok hasznossága és alkalmazhatósága alig észlelhető addig, 

amíg meg nem fosztatunk tőlük, vagy valami zavar nem keletkezik működésükben.” 

William Harvey (1657) (Szabad fordítás) 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. A veleszületett anyagcsere-betegségek 

2.1.1. A veleszületett anyagcsere-betegségek patogenezise és klinikuma 

Az anyagcsere a sejtekben végbemenő kémiai átalakulási folyamatok 

összessége. Magában foglalja a környezetből a testbe történő tápanyagfelvételt 

(táplálkozás, emésztés, felszívódás), a felvett tápanyagoknak a test saját anyagává 

alakítását, lebontását, kiválasztását, valamint mindezen folyamatok szabályozását. Az 

anyagcsere-folyamatokat alapvetően két nagy csoportra osztjuk: katabolikus 

folyamatokra, melyek során az anyagok lebomlanak, illetve anabolikus folyamatokra, 

amikor új anyagok épülnek fel. Az egyes reakciólépések során keletkezett molekulákat 

metabolitoknak nevezzük. A szervezet anyagcsere-folyamatai biológiai katalizátorok, az 

enzimek segítségével mennek végbe. Ezek a fehérjetermészetű molekulák egy vagy 

több adszorpciós hellyel (aktív centrumokkal) rendelkeznek, ahová az enzim 

szubsztrátjai kötődnek. A szubsztrát(ok) átalakulása következtében keletkező 

metabolitot nevezzük terméknek. Az enzimaktivitás specifikus, vagyis minden enzim 

meghatározott szubsztrátra, szubsztrátokra képes hatni. Az egyes enzimek működése 

nem szeparáltan történik, hanem az anyagcsere-folyamatok során kémiai reakciók 

láncolata működik, mely reakciókat számos enzim katalizál. A láncokban az egyik 

reakció terméke a másik reakció szubsztrátjaként szerepel, így tehát a kémiai reakciók a 

láncon belül egymással, azontúl pedig más reakcióláncokkal is összekapcsolódnak [De 

Robertis és mtsai, 1974]. 

Amennyiben a szervezetben működő valamely enzim nem, vagy csökkent 

aktivitással működik, enzimopátiáról, anyagcsere-betegségről beszélünk [László, 1993]. 

Ennek következtében az érintett anyagcsere-folyamatban egy blokád áll be, mely az 

egész reakciólánc működését kórosan befolyásolja: az enzimblokk előtti metabolitok 

mennyisége megnő, az utána következőké pedig lecsökken, mely a szervezetben 

patológiás folyamatokat indít el. Káros hatással bírhat a megfelelő mennyiségű termék 

hiánya, mivel a ráépülő további bioszintetikus utak nem tudnak lezajlani. Problémát 

jelent a blokád előtti vegyületek felhalmozódása, melyek nagy koncentrációban 

nemegyszer toxikusak. Előfordul, hogy maga a felhalmozódott metabolit ugyan nem 

károsít, de a szervezet elindít egy, a normálistól eltérő, alternatív anyagcsere-útvonalat, 

amely során keletkeznek a szervezetet károsító termékek. Az anyagcsere-betegségek 
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egy speciális csoportját képviselik azon defektusok, ahol nem maga az enzim 

károsodott, hanem az enzim megfelelő működéséhez szükséges kofaktor/koenzim 

hiánya, vagy a kofaktor enzimhez történő kötődésének zavara miatt lépnek fel 

problémák az anyagcsere-folyamatokban [Schuler és Szőnyi, 2008].  

A veleszületett enzimdefektusok hátterében genetikai ok áll. Az enzimet kódoló 

génben bekövetkezett mutáció(k) felelős(ek) a betegség kialakulásáért. A legtöbb 

anyagcsere-betegség mendelien öröklődő, monogénes, autoszomális recesszív 

öröklődésmenetet mutat, de előfordulnak autoszomális domináns, illetve X 

kromoszómához kötött enzimhiányok is.  

A patológiás biokémiai útvonalak klinikai tünetek megjelenéséhez vezetnek. A 

tünetek kialakulása legtöbbször a születést követően bizonyos idő elteltével következik 

be. A látencia idő – betegségtől, örökletes és környezeti tényezőktől függően – pár 

órától akár évekig, évtizedekig is eltarthat. A klinikum kialakulásához többnyire kiváltó 

(trigger) faktorok szükségesek. Például bizonyos tápanyagok fogyasztása, melyek 

lebontását vagy átalakítását a betegség érinti, de lehet kiváltó tényező a stresszállapot is 

(pl. infekció vagy hosszabb ideig tartó éhezés), illetve számos más ok, mely a betegség 

klinikai manifesztációjához vezet. Az anyagcsere-zavarra utaló leggyakoribb 

laboratóriumi eltérések közé tartoznak a metabolikus acidózis, a hipoglikémia, a 

hiperammonémia, nem glükóz eredetű redukáló anyag a vizeletben, kóros szérum 

májenzim értékek, emelkedett bilirubin szint stb. A klinikai tünetek között gyakori az 

etetési nehézség, hányás, hasmenés, hipo/hipertóniás izomzat, görcsök, apnoe, letargia, 

kóma, szomatikus retardáció, durva arcvonások, dizmorfiás jelek, halmozott 

minoranomáliák, sárgaság, kóros szemészeti lelet (retinopátia, katarakta), normálistól 

eltérő haj, hepato- és/vagy szplenomegália, mikro- vagy makrokefália, hidrokefália, 

mentális retardáció, mozgás- és beszédfejlődési-zavarok stb. Számos anyagcsere-

betegség rendkívül súlyos lefolyású és már az élet első pár napjában – korai diagnózis 

és a megfelelő terápia elkezdésének hiányában – exitushoz vezethet. Az egyes 

betegségek tüneti megjelenése rendkívül változatos lehet. Sok esetben még egy 

családon belül is, a defektusban érintett személyeknél nagyon eltérő kórképet találunk, 

illetve egy személy esetében is a különböző tünetek, illetve a manifesztációk súlyossága 

fluktuálhat, így a megfelelő terápia minden esetben egyedi mérlegelést igényel.  
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2.1.2. A veleszületett anyagcsere-betegségek főbb csoportjai 

Az anyagcsere-zavarok számos felosztása ismert. Patofiziológiai szempontokat 

figyelembe véve három nagy csoportot különítünk el [Saudubray és mtsai., 1995]: 

1. csoport: Ide tartoznak a komplex molekulák szintézisének vagy 

katabolizmusának zavarai. A tünetek permanensek, progresszívek, kialakulásukhoz 

nincs szükség tápanyag bevitelre vagy egyéb kiváltó tényezőre. Ide tartozik az összes 

lizoszomális- és peroxiszomális-betegség. 

2. csoport: Ebbe a csoportba sorolhatók az intermedier anyagcsere zavarai. 

Jellemző a biokémiai blokk következtében kialakuló kóros metabolit akkumuláció. Ide 

tartoznak az aminoacidopátiák, a legtöbb organikus aciduria, a karbamid-ciklus 

defektusai és a szénhidrát metabolizmus zavarai. 

3. csoport: Az ide tartozó anyagcsere-betegségek érintik a szervezet energia 

termelését és felhasználását, ennek következtében problémák jelentkezhetnek a májban, 

a szívizomban, az izmokban és az agyban. Ide tartoznak például a glükoneogenezis 

zavarai. 

A tünetek rendkívüli sokszínűsége miatt alkalmazott gyakorlati csoportosítás, az 

anyagcsere-betegségek klinikai tünetek szerinti felosztása, mely alapján 4 fő csoportot 

különítünk el [Saudubray és mtsai., 1995]: 

1. csoport: akut klinikai tünetek a neonatális időszakban. 

2. csoport: később jelentkező akut és ismétlődő tünetek (pl. kóma, ataxia, acidózis). 

3. csoport: krónikus és progresszív általános tünetek (elsősorban emésztési és 

neurológiai problémák). 

4. csoport: specifikus és permanens tünetek (pl. kardiomiopátia, hepatomegália) 

Leggyakrabban azonban az érintett biokémiai út a felosztásnak alapja. Az 

anyagcsere-betegségek főbb csoportjait és a betegségeket – a teljesség igénye nélkül –  

az 1. táblázatban mutatom be [Zschocke és Hoffman, 1999]. 

1. táblázat. Az anyagcsere-betegségek főbb csoportjai 

A betegségek főbb 
csoportjai 

A betegégek 
alcsoportjai 

A betegség neve Az érintett enzim 

Aminosav- és fehérje-
anyagcsere zavarai 

Karbamid-ciklus 
zavarai 

Ornitin-transzkarbamiláz-
hiány 

Ornitin-transzkarbamiláz 

  Karbamilfoszfát-szintetáz-
hiány 

Karbamilfoszfát-szintetáz 

  Citrullinémia Argininoszukcinát-szintetáz 
  Argininoszukcinát-aciduria Argininoszukcináz-liáz 
  Argininémia Argináz 
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 Organikus aciduriák Propionsav-aciduria Propionil-CoA-karboxiláz 
  Metilmalonsav-aciduria Metilmalonil-CoA-mutáz 
  Izovaleriánsav-acidémia Izovaleril-CoA-dehidrogenáz 
  Glutársav-acidémia I. Glutaril-CoA-dehidrogenáz 
  3-metilkrotonil-glicinuria 3-metilkrotonil-CoA-

karboxiláz 
  3-hidroxi-3-metilglutaril-

CoA-liáz-hiány 
3-hidroxi-3-metilglutaril-
CoA-liáz 

 Biotin anyagcsere 
zavarai 

Holokarboxiláz-szintetáz-
hiány 

Holokarboxiláz-szintetáz 

  Biotinidáz-hiány Biotinidáz 
 Elágazó szénláncú 

aminosav-
anyagcsere zavarai 

Jávorfaszörp betegség -oxosav-dehidrogenáz 
enzimkomplex 

 Fenilalanin- és  Fenilketonuria Fenilalanin-hidroxiláz 
 tirozin-anyagcsere Tirozinémia I. Fumaril-acetoacetát-hidroláz 
 zavarai Tirozinémia II. Tirozin-aminotranszferáz 
  Alkaptonuria Homogentizinsav-dioxigenáz 
 Hisztidin 

metabolizmus 
zavarai 

Hisztidinémia Hisztidin-ammónia-liáz 

 Kén tartalmú 
aminosav- 

Metilén-tetrahidrofolát 
reduktáz-hiány 

Metilén-tetrahidrofolát-
reduktáz 

 anyagcsere zavarai Metionin-szintáz-hiány Metionin-szintáz 
  Homocisztinuria Cisztationin--szintáz 
Az energiaháztartás 
zavarai 

Mitokondriális 
betegségek 

Leigh szindróma Mitokondriális DNS 
betegsége 

 Zsírsav oxidáció és 
a ketogenezis  

Rövidláncú acil-CoA-
dehidrogenáz-hiány 

Rövidláncú acil-CoA-
dehidrogenáz 

 zavarai Középláncú acil-CoA-
dehidrogenáz-hiány 

Középláncú acil-CoA-
dehidrogenáz 

  Hosszúláncú acil-CoA-
dehidrogenáz -hiány 

Hosszúláncú acil-CoA-
dehidrogenáz 

  Nagyon hosszúláncú acil-
CoA-dehidrogenáz-hiány 

Nagyon hosszúláncú acil-
CoA-dehidrogenáz 

  Multiplex acil-CoA-
dehidrogenáz -hiány 

Multiplex acil-CoA-
dehidrogenáz 

  Karnitin-palmitoil-
transzferáz-hiány I., II. 

Karnitin-palmitoil-
transzferáz I., II. 

  Primer karnitin-hiány Karnitin transzporter 
Szénhidrát-
anyagcsere zavarai 

Galaktóz- és 
fruktóz-anyagcsere  

Klasszikus galaktozémia Galaktóz-1-foszfát-uridil-
transzferáz 

 zavarai Galaktokináz-hiány Galaktokináz 
  UDP-galaktóz-4-

epimeráz-hiány 
UDP-galaktóz-4-epimeráz 

  Fruktóz intolerancia Fruktóz-1-foszfát-aldoláz 
 Glükoneogenezis 

zavarai 
Piruvát-karboxiláz-hiány Piruvát-karboxiláz 

 Glikogén tárolási  I. típus, Gierke-kór Glükóz-6-foszfatáz 
 betegségek II. típus, Pompe-betegség Lizoszómális -glükozidáz 
  III. típus, Forbes-betegség Amilo-1,6-glükozidáz 
  IV. típus, Andersen-

betegség 
Amilo-transzglükoziláz 

  V. típus, McArdle-betegég Izom foszforiláz 
  VI. típus, Hers-betegség Máj foszforiláz 
  VII. típus, Tarui-betegség Izom foszfo-fruktokináz 
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  VIII. típus Foszforiláz-kináz 
  XI. típus, Fanconi-Bickel Glükóz transzporter 2 
Lizoszómális  Mukopoli- I. típus, Hurler-szindróma -L-iduronidáz 
betegségek szaccharidózisok II. típus, Hunter-szindróma Iduronát-2-szulfatáz 
  III. típus, Sanfilippo-

szindróma 
Heparánszulfát-anyagcsere 
enzimei 

  IV. típus, Morquio-
szindróma 

Keratánszulfát-anyagcsere 
enzimei 

  VI.típus Maroteaux-Lamy-
szindróma 

N-acetilgalaktózamin-4-
szulfatáz 

  VII. típus, Sly-szindróma -glukuronidáz 
  IX. típus, Natowich-

szindróma 
Hialuronidáz 

 Szfingolipid tárolási 
betegségek 

Tay-Sachs-, Sandhoff-
betegség 

-hexózaminidáz A, B 

  GM1 gangliozidózis -galaktozidáz 
  Niemann-Pick-betegség Szfingomielináz 
  Krabbe-betegség -galaktocerebrozidáz 
  Gaucher-betegség Glükocerebrozidáz 
  Metakromáziás 

leukodisztrófia 
Arilszulfatáz A 

  Fabry-betegség -galaktozidáz A 
 Oligo- Fukozidózis -fukozidáz 
 szaccharidózisok -, -mannozidózis -, - mannozidáz 
  Szialidózis Szialidáz 
 Mukolipidózisok II. típus, I.-sejt betegség 

III. típus, Pszeudo-Hurler 
disztrófia 

N-acetilglükózamil-
foszfotranszferáz 

Peroxiszómális 
betegségek 

Peroxiszómális 
betegségek 

Zellweger-szindróma Peroxiszóma képződés 
zavara 

  Refsum-betegség Fitanoil-CoA-hidroxiláz 
Szterol-anyagcsere 
betegségei 

Szterol bioszintézis 
zavarai 

Mevalonsav aciduria Mevalonát-kináz 

Protein-glikolizáció 
zavarai 

Veleszületett 
glikolizációs zavar 

I a. típus Foszfomannomutáz 

Lipoprotein-
anyagcsere zavarai 

Hiper-
koleszterinémiák 

Familiáris 
hiperkoleszterinémia 

LDL receptor zavar 

 Hiper-
trigliceridémiák 

Familiáris 
chylomicronémia 

Lipoprotein-lipáz 

Purin- és pirimidin -
anyagcsere zavarai 

Purin-anyagcsere 
zavarai 

Lesch-Nyhan-szindróma Hipoxantin-guanin-
foszforibozil-transzferáz 

 Pirimidin-
anyagcsere zavarai 

Veleszületett orotsav-
acidúria 

Uridin-monofoszfát-szintetáz 

Neurotranszmisszió  Biogénikus amin- Segawa-betegség GTP ciklohidroláz 
zavarai anyagcsere zavarai Tetrahidrobiopterin hiány GTP-ciklohidroláz 

6-piruvoil-tetrahidropterin-
szintetáz 
Dihidropteridin reduktáz 
Pterin-karbinolamin-
dehidratáz 
Szepiapterin-reduktáz 

 γ-aminovajsav-
anyagcsere zavarai 

γ-aminovajsav-
transzamináz hiány 

γ-aminovajsav-transzamináz 

Egyéb anyagcsere- Porfíriák Akut hepatikus porfíria Porfobilinogén-deamináz 
zavarok Réz-anyagcsere  Wilson-betegség Hepatikus réz ATPáz 
 zavarok Menkes-betegség Nem hepatikus réz ATPáz 
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2.1.3. A veleszületett anyagcsere-betegségek terápiája 
A veleszületett anyagcsere-betegségek esetében a diagnózis gyors felállítása és a 

megfelelő terápia minél hamarabbi megkezdése nagymértékben befolyásolja a betegség 

kimenetelét, illetve ezáltal meghatározza a betegek életkilátásait. A kóros biokémiai 

folyamatok miatt bekövetkező patológiás szöveti és szervi elváltozások az élet kezdeti 

szakaszában gyakran reverzibilisek, így a betegség korai felismerésével és adekvát 

kezeléssel a károsodások megelőzhetőek vagy megállíthatóak. A terápia során a 

legfontosabb cél a szervezet fiziológiás állapotának a lehető legteljesebb mértékű 

visszaállítása, vagyis, hogy a kezelés hatására a különböző metabolit koncentrációk az 

egészséges szervezetben tapasztalt értékekhez közelítsenek [Acosta és Yanicelli, 2001; 

Blau és mtsai. 2003; Mönch és Link, 2006].  

Fő szempontok a terápiában [Schuler és Szőnyi, 2008]: 

 A kóros metabolitképződést előidéző tápanyagok, illetve prekurzoraik diétás 

megszorítása. Sok esetben ez nem jelenti az adott tápanyag teljes kiiktatását a 

táplálkozásból, csak erőteljes megszorítását az egyéni toleranciahatárig.  

 A diéta gyakorlati kivitelezése során gyakran nemcsak a kívánt tápanyag 

megszorítása történik, hanem egyéb, a szervezet számára nélkülözhetetlen 

anyagokból is kevesebbet fogyaszt a beteg. Fontos, hogy az esszenciális tápanyagok 

megfelelő mennyiségben legyenek jelen a szervezetben. Ezen anyagok pótlásáról 

gondoskodni kell, például fehérjeszegény diéta esetében a fehérjepótlásról 

gyógytápszer formájában. A diétás táplálkozás következtében fellépő vitamin-, 

ásványi anyag- és nyomelem-hiány pótlását szintén meg kell oldani.  

 Gyakran alkalmazunk olyan gyógyszereket, amelyek hatóanyagai a kóros 

metabolitokhoz kötődnek és ezáltal megakadályozzák vagy csökkentik azok károsító 

hatását, valamint elősegítik a szervezetből történő kiürülésüket. 

 Kofaktor defektus esetén a segédenzim terápiás dózisban való adása a megfelelő 

kezelési módszer. Enzimzavar esetén is, egyes esetekben magas dózisú kofaktor 

bevitelével fokozhatjuk az enzimaktivitást. 

 Egyéb terápiás lehetőségek (pl. enzimterápia, csontvelő transzplantáció stb.). 

 A kezelés sikere objektíven a minőségi életévek számával mérhető, ezért az orvosi 

kezelésen kívül a pszichoszociális gondozásra és a családterápiára is hangsúlyt kell 

helyezni. 
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2.2. A galaktozémia  

2.2.1. A galaktóz metabolizmus 

A szénhidrát anyagcsere különböző megbetegedései a táplálékkal a szervezetbe 

jutó mono-, di- és poliszacharidok lebontási vagy felszívódási-emésztési zavarait 

okozzák. Galaktozémiának a galaktóz metabolizmus enzimopátiáit nevezzük [Goppert, 

1917; Mason és Turner, 1935]. A kifejezés gyűjtőfogalom, mely három – a galaktóz 

glükózzá való átalakításában résztvevő – enzim defektusát tartalmazza. A 

legjelentősebb galaktóz forrás az emberi táplálkozás során a tej, illetve a tejtermékek, 

melyek tejcukrot (laktózt) tartalmaznak. A laktóz glükózból és galaktózból felépülő 

diszacharid. A szervezet emésztési folyamataiban a szénhidrátok csaknem kizárólag 

monoszacharidokként szívódnak fel. 

1. ábra. Galaktóz metabolizmus 
(forrás: www.biochem.arizona.edu) 

A laktózt a vékonybélben termelődő és a 

bélbolyhok kefeszegélyében aktívvá váló laktáz 

hasítja monoszacharidokra. A felszívódott galaktózt 

az emberi szervezet glükózzá alakítva hasznosítja. 

Ez a – három lépcsőben zajló – folyamat a galaktóz 

metabolizmus vagy másnéven Leloir-anyagcsereút 

[Holden és mtsai., 2003] (1. ábra). Luis Federico 

Leloir 1970-ben kémiai Nobel-díjat kapott a 

galaktóz metabolizmus felfedezéséért. Az első 

lépcsőben a galaktózt a galaktokináz (GALK, EC 

2.7.1.6) foszforilálja galaktóz-1-foszfáttá. A 

második lépés során uridil-difoszfát-glükózból 

(UDP-glükóz) és a keletkezett galaktóz-1-foszfátból 

uridil-difoszfát-galaktóz (UDP-galaktóz) és glükóz-

1-foszfát keletkezik, mely folyamatot a galaktóz-1-

foszfát-uridil-transzferáz enzim (GALT, EC 

2.7.7.12.) katalizálja. A Leloir anyagcsere út 

harmadik lépésében az UDP-galaktózt az uridil-

difoszfát-galaktóz-4-epimeráz (GALE, EC 5.1.3.2.) 

alakítja UDP-glükózzá. 
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2.2.2. A klasszikus galaktozémia  

A galaktóz metabolizmusban résztvevő mindhárom enzim defektusa ismert. 

Galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz-hiány esetén beszélünk klasszikus- vagy egyes 

típusú galaktozémiáról (MIM# 230400) [Goppert, 1917; Mason és Turner, 1935]. A 

Leloir anyagcsereút második enzimének defektusa során – az enzimopátiákra jellemző 

módon – a blokád előtti metabolitok mennyisége megnő. Galaktóz és laktóz tartalmú 

táplálkozás következtében egy klasszikus galaktozémiás beteg vérében és vizeletében 

magas lesz a galaktóz illetve a galaktóz-1-foszfát koncentráció. A szervezetben 

felszaporodó galaktóz-1-foszfát rendkívül súlyos klinikai kórképet eredményez. 

Kezeletlen újszülöttekben a toxikus metabolit szöveti károsodást okoz a májban, a 

vesében és az agyban. Elhúzódó sárgaság, hepatomegália, májelégtelenség, renális 

tubuláris funkciózavar, idegrendszeri károsodás, táplálási nehézség, hányás, hasmenés, 

a súlygyarapodás elmaradása vagy súlyvesztés, ödéma, aluszékonyság, vérzékenység 

klinikai tünetei jelentkeznek [Hsia és Walker, 1961; Donnel és mtsai, 1961; Holton és 

mtsai., 2001]. A laboratóriumi leletekben jellemző a májfunkciós enzimek valamint a 

konjugált és a szabad bilirubin szint rendkívül magas szintje, valamint a 

májelégtelenség miatti kóros véralvadási paraméterek, de gyakori a hipoglikémia, az 

aminoaciduria és a proteinuria is. A galaktokináz-hiány esetén tapasztalt kétoldali 

katarakta kialakulása a megnövekedett galaktóz szint miatt klasszikus galaktozémiában 

is jelentkezik. Egy kezeletlen, klasszikus galaktozémiában szenvedő újszülött a súlyos 

klinikai tünetek következtében fellépő szöveti vérzések miatt vagy társuló Escherichia 

coli esetleg más Gram negatív neonatális szepszisben exitál [Levy és mtsai., 1977]. 

Ezért kiemelten fontos a korai diagnózis és a kezelés mielőbbi megkezdése. Az időben 

elkezdett terápia megakadályozza a szöveti és szervi károsodások kialakulását.  

A galaktóz-1-foszfát-uridiltranszferáz-hiány súlyos, klasszikus formája mellett 

létezik egy enyhébb, parciális forma is [Elsas és mtsai., 1994]. A betegség ezen típusára 

jellemző a kb. 25% reziduális GALT enzimaktivitás. A részleges enzimhiánnyal 

született gyermekek tünetei az anyatejes táplálást követően enyhébbek, mint a teljes 

defektusban szenvedőké. Vezető tünetek az elhúzódó sárgaság, a súlyállás, a galaktóz és 

galaktóz-1-foszfát felszaporodása a vérben, illetve enyhén emelkedett szabad és 

konjugált bilirubin, valamint májfunkciós enzim értékek.  
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A klasszikus galaktozémia hazai gyakorisága: 1:46.000, mely megfelel a 

kaukázusi populációban tapasztalt incidenciának [Schweitzer-Krantz, 2003; Bosch és 

mtsai., 2005].  

 

2.2.3. A klasszikus galaktozémia öröklődése 

A klasszikus galaktozémia autoszomális recesszív módon öröklődő monogénes 

betegség. A galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz enzimet kódoló GALT gén a 9. 

kromoszóma rövidkarján található (9p13), megközelítőleg 4,3 kb hosszú és 11 exont 

tartalmaz (2. ábra) [Leslie és mtsai., 1992]. A szakirodalom 180-nál is több klasszikus 

galaktozémiát okozó mutációt ír le [Tyfield és Carmichael]. Ezek közül három 

misszensz mutáció (p.Q188R, a p.K285N és a p.N314D) rendkívül gyakori a kaukázusi 

populációban. A három mutáció összesített allélgyakorisága a betegekben egyes 

országokban eléri a 80-90%-ot [Tyfield, 2000]. 

 

 
2. ábra 

A: A GALT gén lokalizációja a 9. kromoszómán (forrás: www.genecards.org) 

B: A GALT gén struktúrája (forrás: www.dsi.univ-paris5.fr/genatlas) 

C: A GALT gén cDNS szerkezete, a p.Q188R, a p.K285N  

és a p.N314D mutációk lokalizációja a cDNS-en 

 

A klasszikus galaktozémiában szenvedő betegekben előforduló leggyakoribb 

mutáció a p.Q188R mutáció (c.563A>G), mely a 6. exonban, a 188-as kodonban okoz 

egy glutamin/arginin cserét (2. ábra). A mutáció allélgyakorisága Európában nyugaton a 
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legmagasabb (77-80%), majd nyugat és kelet, valamint észak és dél irányban egyre 

csökken [Tyfield és mtsai., 1999].  

A p.K285N (c.855G>T) mutáció a 9. exonban, a 285-ös kodonban eredményez 

egy lizin/aszparagin aminosav cserét (2. ábra). A p.K285N mutáció esetében az 

allélgyakoriság fordított grádienst mutat, mint a p.Q188R allélgyakorisága: Nyugat-

Európában egyáltalán nem fordul elő, viszont Kelet-Közép-Európa második 

leggyakoribb, klasszikus galaktozémiát okozó mutációja [Greber-Platzer és mtsai., 

1997; Kozak és mtsai., 1999; Zekanowski és mtsai., 1999].  

A p.N314D (c.940A>G) mutáció – mely a kaukázusi, az ázsiai és az afrikai 

populációkban is egyaránt gyakran előfordul – a 10. exonban, a 314-es kodonban egy 

aszparagin/aszparaginsav cserét eredményez (2. ábra). A p.N314D asszociál a Los 

Angeles (D1, Duarte-1) és a Duarte (D-2, Duarte-2) variánsokkal [Elsas és mtsai., 1994; 

Podskarbi és mtsai., 1996; Langley és mtsai., 1997]. Attól függően, hogy a mutáció 

mely polimorfizmusokkal öröklődik együtt cis helyzetben, a fenotípus más és más lesz. 

Míg a Los Angeles variáns esetében a p.N314D mutáció a p.L218L csendes mutációval 

öröklődik együtt és GALT enzimaktivitás növekedést eredményez, addig a Duarte 

variáns esetében a p.N314D 3 intron polimorfizmussal (IVS4nt-27G>C, 

IVS5nt+62G>A, IVS5nt-24G>A) és egy tetranukleotid promóter delécióval (5’UTR-

119delGTCA) asszociál és csökkenti a GALT enzimaktivitását [Shin és mtsai., 1998]. 

Egy, a Duarte variánsra homozigóta személynek kb. 50%-os enzimaktivitása lesz, tehát 

egy „klasszikus” mutáció heterozigótasághoz hasonlóan itt sem alakul ki a 

galaktozémiára jellemző fenotípus. Azonban ha egy Duarte-2 variáns és egy 

„klasszikus” mutáció fordul elő kevert (compound) heterozigóta formában, a 25%-os 

reziduális GALT enzimaktivitás mellett már jelentkeznek a galaktozémiában 

tapasztalható tünetek (2. táblázat). Ebben az esetben beszélünk parciális 

galaktozémiáról.  

2. táblázat. A klasszikus galaktozémia főbb genotípus és fenotípus formái  

N: normál allél; G*: klasszikus galaktozémiát okozó allél; D2: Duarte-2 allél 

genotípus relatív GALT enzimaktivitás  fenotípus 
N/N 100 % Normál 

N/D2 75 % Normál 
N/G*, D2/D2 50 % Normál 

G*/D2 25 % Parciális galaktozémia 
G*/G* 0 % Klasszikus galaktozémia 
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2.2.4. A galaktokináz-hiány  

A galaktokináz-hiány (MIM# 230200) – vagy kettes típusú galaktozémia – 

esetén a Leloir-anyagcsereút első enzimének hiánya vagy csökkent működése áll fenn. 

A betegséget először egy roma származású betegben, Svájban írták le [Gitzelmann 

1965, 1967]. Kezeletlen betegekben hipergalaktozémia és galaktozuria jelentkezik, 

mely szürkehályog (katarakta) kialakulásához vezet [Holton és mtsai., 2001]. A 

szürkehályog kialakulásakor a galaktóz a szemlencse sejtjeibe transzportálódik. Itt 

magas az aldóz-reduktáz enzim koncentrációja, mely egy alternatív galaktóz anyagcsere 

útvonalat generalizál. Ennek következtében a szemlencse sejtjeiben a galaktózból 

galaktitol (dulcit) képződik. A galaktitol számára a sejtmembrán nem átjárható, így a 

cukor-alkohol a szemlencse sejtjeiben akkumulálódik. Ennek következtében a sejtek 

ozmotikus nyomása megnő, mely nagy mennyiségű vízfelvételt eredményez. Ez vezet a 

szemlencse sejtjeinek duzzadásához, majd irreverzibilis károsodásához, végül katarakta, 

esetleg vakság kialakulásához [Stambolian, 1988; Ai és mtsai., 1995]. A katarakta 

kialakulása laktózmentes és galaktózszegény diéta korai bevezetésével és egy életen át 

való betartásával elkerülhető. 

A katarakta, mint fő tünet mellett a szakirodalom leír egyéb, a defektussal ritkán 

társuló klinikai tüneteket is (mentális retardáció [Segal és mtsai., 1979; Kolosha és 

mtsai. 2000], pseudotumor cerebri [Litman és mtsai., 1975]).  

A betegség világszerte rendkívül ritka, gyakorisága a fehér népességben 

1:1.000.000 [Segal és Berry, 1995]. Azonban a roma populációban az incidencia ennek 

többszöröse [Kalaydjieva és mtsai., 1999]. Egy európai felmérésben a betegséget okozó 

egyik leggyakoribb mutációt (p.P28T) hordozók gyakorisága a roma populációban 

1:47-nek bizonyult [Hunter és mtsai., 2002], mely eredmény alapján az érintett 

születések várható gyakorisága: 1:10.000.  

 

2.2.5. A galaktokináz-hiány öröklődése 

 A galaktokináz-hiány autoszomális recesszív módon öröklődő betegség. A 

GALK1 gén a 17. kromoszómán (17q24) található, 7.3 kb hosszú, nyolc exont tartalmaz 

(3. ábra) és egy 392 aminosav hosszú fehérjét kódol [Stambolian és mtsai., 1995; 

Bergsma és mtsai., 1996]. A galaktokináz a kis molekulájú kinázok GHMP családjába 

tartozik (a név a családba tartozó kinázok rövidítése: galaktokináz, homoszerin-kináz, 
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mevalonát-kináz, phosphomevalonát-kináz). A galaktokináz fehérjén öt olyan régió 

található, amelyek a különböző fajokban rendkívül konzervatívnak bizonyultak (3. 

ábra). Bár ezen régiók szerepe nem teljesen ismert, feltehetőleg az I. régió a galaktóz 

kötőhelyet tartalmazza, a III. konzervatív régió az ATP kötő motívum, míg az V. régió a 

szubsztrát kötőhely szerkezeti integritásának fenntartásában játszik kulcsfontosságú 

szerepet [Platt és mtsai., 2000; Timson és Reece, 2003; Holden és mtsai., 2004]. A 

GALK1 promóter régiója magas GC dinukleotid tartalmú, több Sp1 transzkripciós 

faktor kötőhelyet, valamint TATA-box és CCAAT-box motívumokat tartalmaz 

[Bergsma és mtsai., 1996].  

A szakirodalom idáig kb. harminc galaktokináz-hiányt okozó mutációt írt le 

[Kolosha és mtsai. 2000, Hunter és mtsai., 2001], amelyek ismerete értékes információt 

nyújt a fehérjeszerkezet, a konzervatív régiók minél jobb megértéséhez. A leggyakoribb 

kóroki mutáció a p.P28T misszensz mutáció, mely a roma populációban alapító 

mutációnak bizonyult [Hunter és mtsai., 2002]. 

 

 
 

3. ábra 

A: A GALK1 gén lokalizációja a 17. kromoszómán (forrás: www.genecards.org) 

B: A GALK1 gén struktúrája (forrás: www.dsi.univ-paris5.fr/genatlas) 

C: A GALK1 gén cDNS szerkezete, a konzervatív régiók és a p.P28T mutáció 

lokalizációja a cDNS-en 
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2.2.6. Az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány 

Az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány (MIM# 230350) vagy másnéven harmadik 

típusú galaktozémia során a Leloir-anyagcsereút harmadik enzime károsodik. A 

betegség az egyes és kettes típusú galaktozémiához hasonlóan – a galaktóz tartalmú 

táplálást követően – hipergalaktozémiával és galaktozuriával jár [Gitzelmann, 1972; 

Gitzelmann és Steinmann, 1973]. A galaktóz mellett azonban galaktóz-1-foszfát és 

UDP-galaktóz is felhalmozódik a vérben.  

A szakirodalom korábban a defektus két klinikai megjelenési típusát 

különböztette meg. Az egyik típus a perifériás vagy benignus forma, ahol az enzimhiány 

a vörösvértestekre és a fehérvérsejtekre korlátozódik, azonban a májban, a bőr 

fibroblaszt sejtjeiben és az aktív limfocitákban a GALE enzimaktivitás normál szintet 

mutat [Mitchell és mtsai., 1975]. A betegség másik típusa a súlyos vagy másnéven 

generalizált forma, ahol valamennyi szövetben hiányzó vagy csökkent GALE 

enzimaktivitást lehet detektálni [Holton és mtsai., 1981; Sardharwalla és mtsai., 1988]. 

Az előbbi típus enyhe, sokszor ki sem mutatható tüneteket eredményez, míg az 

utóbbinál a klasszikus galaktozémiánál tapasztalható, rendkívül súlyos klinikai 

szimptómák – elhúzódó sárgaság, táplálási nehézség, hányás, hasmenés, súlyvesztés, 

hepatomegália, stb. – is megjelenhetnek.  

A betegség perifériás formája számos etnikumban előfordul, gyakorisága a 

különböző populációkban 1:6.700-tól 1:60.000-ig változhat [Misumi és mtsai., 1981; 

Alano és mtsai., 1997]. Ezzel szemben a defektus generalizált formája világ- 

viszonylatban is rendkívül ritka.  

A betegség bináris felosztása az 1990-es évekig tartotta magát. Azonban több 

beteg esete ellentmondani látszott ennek a kategorizálásnak. Úgy tűnik, hogy valójában 

nincs éles határ a két típus klinikai megjelenési formái között. Az ún. perifériás forma 

esetén is megjelenhetnek a klasszikus galaktozémiára jellemző súlyos késői klinikai 

tünetek, mint például katarakta, motorosfunkció abnormalitások, beszédproblémák vagy 

mentális retardáció [Schulpis és mtsai., 1993; Alano és mtsai., 1998; Shin és mtsai., 

2000]. Eszerint az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány fenotípusos megjelenése nem 

bináris, hanem kontinuum-szerű változatosságot mutat a különböző betegekben [Openo 

és mtsai., 2006]. 
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2.2.7. Az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány öröklődése 

Az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány szintén autoszomális recesszív módon 

öröklődik. Az enzimet kódoló GALE gén az 1. kromoszóma rövidkarján (1p36-p35) 

helyezkedik el [Benn és mtsai., 1979; Lin és mtsai., 1979; Daude és mtsai., 1995], 

körülbelül 4 kb hosszú és 11 exont tartalmaz (4. ábra). A enzim kezdő metioninját 

kódoló ATG kodon a 2. exonon található [Maceratesi és mtsai., 1998]. 

A szakirodalom ezidáig megközelítőleg 20 különböző mutációt írt le, melyek 

UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiányt okoznak [Wohlers és mtsai., 1999; Henderson és 

mtsai., 2001; Park és mtsai., 2005].  

 

 
 

4. ábra 

A: A GALE gén lokalizációja az 1. kromoszómán (forrás: www.genecards.org) 

B: A GALE gén struktúrája (forrás: www.dsi.univ-paris5.fr/genatlas) 

C: A GALE gén cDNS szerkezete 
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2.2.8. A galaktozémia terápiája és gondozása 

Mind klasszikus galaktozémia, mind galaktokináz-hiány és UDP-galaktóz-4-

epimeráz-hiány esetén, a diagnózis felállítását követően (lásd. 4.3. fejezet) azonnal el 

kell kezdeni és egész életen át tartani kell egy speciális – csak galaktozémiában 

alkalmazott – laktózmentes és galaktózszegény diétát. Azaz galaktozémiában tilos 

fogyasztani bármiféle tejet vagy tejterméket, szóját és zöldborsót. Problémát jelent 

továbbá, hogy számos élelmiszer rejtett formában tartalmaz galaktózt, például 

galaktolipid (bab, búzasikér, rizs, paradicsom), raffinóz (kakaóbab, káposztafélék), 

pektin-csoport (agy, vese, máj, belsőségek), laktozilceramid (belsőségek) és 

arabinogalaktóz-stachióz-arabinogalaktán (répa, hagyma, fokhagyma, spárga) 

formájában. Ezekből az élelmiszerekből szintén tilos nagy mennyiségben fogyasztani 

[Somogyi és mtsai., 2004]. Egy újszülött galaktozémiás táplálása speciális, laktóz- és 

galaktózmentes gyógytápszerre szorítkozik, mely később kiegészül olyan 

élelmiszerekkel, melyek nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben tartalmaznak 

galaktózt. A tápszer fogyasztása később is ajánlott, hiszen felnőttkorban is ezzel 

pótolhatják a szervezet számára szükséges aminosavakat, ásványi anyagokat, 

vitaminokat. Mivel a tej és a tejtermékek – a szervezet fő kálcium forrása – kikerülnek 

az étrendből, ezért a kálcium más módon történő pótlásáról (gyógytápszerek, 

pezsgőtabletták, ásványvizek stb.) gondoskodni kell. További problémát jelent, hogy 

számos gyógyszer (tabletta, szirup) vivőanyaga laktóz, melyeket galaktozémiás betegek 

nem szedhetnek. Ezeket laktózmentes készítményekkel kell helyettesíteni [Somogyi és 

mtsai., 2004]. 

Elsősorban a klasszikus galaktozémiában szenvedő betegeknél jelentkeznek, a  

szigorú diéta ellenére, – valószínűleg az endogén galaktóz szintézis miatt – hosszútávú 

komplikációk, mint például: beszédproblémák, tanulási nehézségek, magatartászavarok, 

motoros funkció abnormalitások, szellemi visszamaradottság, illetve lányoknál 

hipergonadotróp hipogonadizmus [Komrower és Lee, 1970; Waisbren és mtsai., 1983; 

Waggoner és mtsai., 1990; Kaufman és mtsai., 1995; Webb és mtsai., 2003]. Ezen 

tünetek időben való felismerése és megfelelő kezelése a gondozóközpontok feladata. A 

gondozás célja, hogy a családot hozzásegítsük a diéta lehető legjobb betartásához, a 

gyermek optimális fejlődésének biztosításához. Ehhez a gondozóközpontok 

szakemberein túl, szükséges a háziorvos és a védőnő együttműködése is. A 
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galaktozémia gondozásához hozzátartozik a rendszeres (csecsemő- és kisdedkorban 

háromhavonta, majd félévente, 3 éves kor után évente) felülvizsgálat a 

gondozóközpontban. Ennek során orvosi-, laboratóriumi-, pszichológiai-vizsgálat és 

dietetikai tanácsadás történik. A katarakta kizárására szükséges az évenkénti szemészeti 

ellenőrzés. Amennyiben a szakpszichológus úgy látja, fontos lehet speciális fejlesztő 

foglalkozások és/vagy logopédiai kezelés megfelelő időben való elkezdése. A kálcium 

anyagcsere nyomonkövetése miatt évenként csontsűrűség vizsgálat javasolt. Nagy 

figyelmet kell fordítani a galaktozémiás lányok hormonháztartásának 

nyomonkövetésére már a pubertás kor kezdetén. Elengedhetetlen az évenkénti 

kismedencei ultrahang-vizsgálat. A menstruációs ciklus rendezéséhez gyakran 

hormonpótlás szükséges. A galaktóz szint nyomonkövetése érdekében a betegek 

rendszeresen szűrőpapíros vér és vizelet mintát küldenek a szűrőközpontokba, ahol a 

galaktóz és a galaktóz-1-foszfát szintek monitorizálásával lehet ellenőrzni a diéta 

megfelelő betartását. Ezen gondozási és terápiás elveket figyelembe véve és a 

gyakorlatban alkalmazva elérhető, hogy szomatomentálisan jól fejlődő galaktozémiás  

gyermekeket gondozzunk. 

Parciális galaktozémia esetén is mielőbb el kell kezdeni a galaktozémiás diétát. 

Egy éves kor után, a gondozó szakorvos felügyeletével – a gyermek pontos GALT 

enzimaktivitásának és a mutációanalízis eredményének ismeretében – kerül sor az ún. 

laktóz terhelésre, mely során fokozatosan emelkedő, meghatározott mennyiségű laktóz 

tartalmú táplálékot adunk a gyermeknek és nyomon követjük a szérum és vizelet 

galaktóz és galaktóz-1-foszfát koncentrációjának változását. A terhelés eredményének 

függvényében lehet szó a diéta teljes vagy részleges elhagyásáról. 
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2.3. A biotinidáz-hiány  

2.3.1. A biotin ciklus 

A biotin egy vízben oldható, esszenciális, B-komplex vitamin (H vitamin), mely 

négy karboxiláz enzim kofaktoraként működik az emberi szervezetben [Thoma, 1954; 

Pispa, 1965]. A normál táplálkozással csak minimális mennyiségű biotin kerül a 

szervezetünkbe. Bár bizonyos élelmiszerek (máj, vese, liszt, szója liszt, tojás sárgája, 

élesztő) nagyobb mennyiségben tartalmaznak H vitamint, mégis az ezekből történő 

nagyobb fogyasztás sem fedezi a humán szükségletet. Ahhoz, hogy a biotin megfelelő 

koncentrációban legyen jelen a szervezetünkben szükséges a biotin ciklus, mely 

lehetővé teszi a molekula többszöri felhasználását (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra. A biotin ciklus 

 

A biotin a táplálékkal jut a szervezetünkbe fehérjéhez kötött vagy szabad 

formában. A molekula karboxil csoportját a holokarboxiláz-szintetáz enzim (EC 

6.3.4.10.) egy amid kötéssel, kovalensen kapcsolja – minden esetben egy lizin -amino 
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csoportján keresztül – az inaktív apokarboxilázokhoz, melyek a kofaktorral együtt 

válnak aktív holokarboxilázokká [Burri és mtsai., 1981]. Négy biotin dependens 

karboxiláz működik szervezetünkben: a piruvát-karboxiláz (EC 6.4.1.1.), mely a 

citrátciklusban és a glükoneogenezisben játszik szerepet; az acetil-koenzim-A-

karboxiláz (EC 6.4.1.2.), mely a zsírsav szintézis folyamatában jelentős; a propionil-

koenzim-A-karboxiláz (EC 6.4.1.3.), mely szintén a citrátciklusban katalizál, illetve a 3-

metilkrotonil-koenzim-A-karboxiláz (EC 6.4.1.4.), ami a ketogenezisben vesz részt. A 

holokarboxiláz enzimeket életidejüknek megfelelően a proteolízis folyamatában bontják 

le a celluláris proteázok. A lebontás során aminosavak és biocitin (-N-biotinil-L-lizin) 

keletkezik. A biocitint a biotinidáz (EC 3.5.1.12.) enzim, a biotinil-hidroláz aktivitása 

által hasítja biotinre és lizinre, melynek következtében a biotin újra felhasználhatóvá 

válik [Wolf és mtsai., 1983a]. Amennyiben ez az enzimatikus lépés nem történik meg, a 

biocitin a vizelettel kiválasztódik a szervezetből [Baumgartner és mtsai., 1985].  

 

2.3.2. A biotinidáz-hiány  

 A biotin ciklusban résztvevő mindkét enzim hiánya ismert. Gyűjtőnéven 

többszörös karboxiláz-hiánynak nevezzük a ciklust érintő bármely defektust, mivel az 

enzimhiány következtében az érintett karboxiláz enzimek működése is sérül. A 

holokarboxiláz-szintetáz-defektus (MIM# 253270) a súlyosabb forma. Már kora 

újszülöttkorban jelentkeznek a klinikai tünetek: metabolikus ketoacidózis, neurológiai 

tünetek, hipotónia, pszichomotoros retardáció, immundefektus, bőrproblémák, alopecia. 

A betegség legtöbbször exitushoz vezet csecsemőkorban. A terápia lényege a nagy 

dózisú biotin szubsztitúció. A holokarboxiláz-szintetáz-hiány rendkívül ritka, a nyugat-

magyarországi régióban nincs regisztrált beteg. 

A többszörös karboxiláz-defektus másik formája a biotinidáz-defektus (MIM# 

253260). A biotinidáz-hiányban szenvedő gyermek szervezetében a biotin ciklus 

folyamata megszakad, kiiktatva a biotin újrafelhasználását, ezáltal biotinhiányos állapot 

jön létre, melynek következményeként a biotin dependens karboxiláz enzimek csökkent 

aktivitással működnek, a szervekben, szövetekben toxikus metabolitok 

akkumulálódnak, majd klinikai tünetekben manifesztálódnak. A kezeletlen betegek 

tünetei többnyire megegyeznek a holokarboxiláz-szintetáz-defektus tüneteivel: 

metabolikus ketoacidózis, organikus aciduria, vérgáz eltérések, neurológiai problémák, 
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hipotónia, izomgörcsök, légzési problémák, ataxia, részleges vagy teljes hajhullás 

(alopecia), bőrproblémák (dermatitis), ekcéma, halláscsökkenés, látászavar, mentális 

retardáció, immundefektusból származó gyakori gombás vagy bakteriális eredetű 

fertőzések [Charles és mtsai., 1979; Taitz és mtsai., 1983; Wolf és mtsai, 1985; Wastell 

és mtsai., 1988]. A holokarboxiláz-szintetáz-hiánnyal ellentétben – ahol a klinikai 

tünetek azonnal, az élet kezdetén jelentkeznek – a biotinidáz-defektus esetén a tünetek 

újszülöttkorban nem mindig detektálhatók, ezek sokszor csecsemőkorban vagy még 

később jelennek meg, ezért a betegséget a többszörös karboxiláz-defektus késői 

típusának is nevezik.  

A biotinidáz-hiány két formáját különítjük el: a súlyos (profound) forma, ahol a 

relatív enzimaktivitás 0 és 10% közé esik, illetve a részleges (parciális) forma, ahol 10 

és 30% közötti biotinil-hidroláz aktivitást tudunk detektálni [Wolf és mtsai., 1983b; 

Suormala és mtsai., 1990]. Általánosságban elmondható, hogy a parciális biotinidáz-

defektusban szenvedő beteg tünetei enyhébbek, azonban a defektus fenotípusos 

megjelenése rendkívül változatos. Előfordul, hogy a betegség súlyos formája esetén sem 

tapasztalunk klinikai tüneteket újszülöttkorban, ugyanakkor nem ritka, hogy a részleges 

enzimdefektusban szenvedő újszülött klinikai tüneteket mutat, melyek súlyossága 

szintén nagyon eltérő lehet. A későbbi életszakaszokban az egyes betegeknél 

detektálható tünetegyüttesek szintén nagyon tarka képet mutatnak. Az sem ritka, hogy 

egy gyermek esetében is a tünetek megjelenése fluktuál: bizonyos életszakaszban – 

kezelés mellett – nem tapasztalunk semmiféle szimptómát, míg egy másik időszakban a 

pontosan betartott terápia ellenére is jelentkeznek tünetek. A késői életkorban 

megjelenő manifesztációk hátterében többnyire valamilyen stresszállapot áll [McVoy és 

mtsai., 1990].   

 

2.3.3. A biotinidáz-hiány öröklődése 

 A biotinidáz-hiány monogénes, autoszomális recesszív módon öröklődő 

betegség. A biotinidáz enzim egy monomer glikoprotein, mely az aktív centrumában 

egy esszenciális tiol csoportot tartalmaz. A BTD gén a harmadik kromoszóma 

rövidkarján található (3p25) [Cole és mtsai., 1994] és 4 exont tartalmaz (6.ábra). A 

cDNS szerkezetére jellemző, hogy két lehetséges transzlációt kezdő, in-frame metionint, 

tizenhárom ciszteint és hat lehetséges glikozilációs helyet tartalmaz. Az érett enzim N-
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terminális vége a 2. exonon található (6. ábra) [Knight és mtsai., 1998; Norrgard és 

mtsai., 1999].  

A szakirodalom eddig kilencvennél több biotinidáz-defektust okozó mutációt írt 

le. A különböző etnikumokban a mutációk spektruma és gyakorisága eltérő [Pomponio 

és mtsai., 2000; Muhl és mtsai., 2001], azonban öt mutáció – a p.D444H (c.1330G>C); 

a p.Q456H (c.1368A>C); a p.A171T:D444H (c.511G>A:1330G>C); a c.98:d7i3; és a 

p.R538C (c.1612C>T) – kiemelkedően magasabb allélgyakoriságot mutat a kaukázusi 

populációban a többi mutációhoz képest (6. ábra) [Dobrowolski és mtsai., 2003].  

Közülük a p.D444H mutáció a – galaktozémiában a Duarte-2 variánshoz hasonló 

módon – homozigóta formában kb. 50%-os relatív enzimaktivitást mutat. Részleges 

biotinidáz-defektusban az egyik allélon a p.D444H mutáció, míg a másik allélon egy 

„klasszikus” biotinidáz-defektust okozó mutáció található [Swango és mtsai., 1998]. A 

biotinidáz-hiány súlyos formájában mindkét allélon „klasszikus” mutációt találunk vagy 

homozigóta vagy kevert (compound) heterozigóta formában [Norrgard és mtsai., 1997a; 

Pomponio és mtsai., 1997; Norrgard és mtsai., 1997b].  

 

 
6. ábra 

A: A BTD gén lokalizációja a 3. kromoszómán (forrás: www.genecards.org) 

B: A BTD gén struktúrája (forrás: www.dsi.univ-paris5.fr/genatlas) 

C: A BTD gén cDNS szerkezete, a c.98:d7i3, a p.A171T:p.D444H, a p.D444H, a 

p.Q456H és a p.R538C mutációk lokalizációja a cDNS-en, a szagatott vonal az exon 

határokat, a vastag vonal a lehetséges glikozilációs helyeket, az M1 és M20 a két in 

frame start kodont, a *  az érett fehérje kezdetét, az S a ciszteinek lokalizációját jelöli 
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2.3.4. A biotinidáz-hiány terápiája és gondozása 

A biotinidáz-hiány kezelése biotin szubsztitúcióval történik. Az irreverzibilis 

károsodások, mint például a halláscsökkenés, a látásromlás vagy a mentális retardáció 

elkerülése miatt rendkívül fontos a diagnózis korai felállítása (lásd. 4.5. fejezet) és a 

kezelés mielőbbi elkezdése. A farmakológiai dózis a tünetek súlyosságától függően napi 

5-20 mg biotin. A terápia sokszor rendkívül látványosan, pár hét alatt megszünteti a 

betegségből származó reverzibilis tüneteket [Mock és mtsai., 1985; Swick és Kien, 

1985] (7. ábra). 

 

 
 

7. ábra. A biotin terápia hatása biotinidáz-hiányos gyermekeknél 

A: 15 nap biotin szubsztitúció után a súlyos bőrtünetek jelentősen javultak 

(forrás: Mock és mtsai., 1985) 

B: fél éves biotin terápia mellett az alopecia tünete teljesen megszűnt 

(forrás: Swick és Kien, 1985)
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2.4. Az újszülöttkori tömegszűrés 

2.4.1. Az újszülöttkori tömegszűrés kezdete 

Az újszülöttkori tömegszűrés célja a veleszületett anyagcsere- és endokrin-

betegségek pár napos életkorban történő diagnosztizálása. Az időben elkezdett, 

megfelelő terápia kulcsfontosságú a súlyos testi és szellemi károsodások kialakulásának 

megelőzésében [WHO, 1968].  

A szűrés kifejlesztése és a világban való elterjedése szorosan kapcsolódik a talán 

legismertebb anyagcsere-zavarhoz, a fenilketonuriához (PKU), ezért hívják gyakran az 

újszülöttkori tömegszűrést „PKU-szűrés”-nek. 1934-ben egy norvég orvos, Asbjörn 

Fölling írta le a betegséget [Fölling, 1934], majd 1951-ben Horst Bickel dolgozta ki a 

PKU terápiás alapjait, mely hatékony módszernek bizonyult [Bickel és mtsai., 1953]. 

Probléma volt azonban, hogy újszülöttkorban a PKU-s gyermeknél nem jelentkeznek 

klinikai tünetek. A szomatomentális fejlődés zavara csak később, egy-két évesen 

detektálható, de ekkor már irreverzibilis, kóros elváltozások állnak be a szervezetben. 

Ezért a tünetek megjelenésekor bevezetett kezeléssel nem lehetett jó eredményt elérni. 

Ekkor merült fel az igény egy olyan módszer kifejlesztésére, mely pár napos korban 

lehetővé teszi a betegség diagnosztizálását. A módszer kidolgozásával Robert Guthrie-t 

bízták meg, akinek – számos metodika kipróbálása után – végül 1961-ben sikerült 

kifejlesztenie a szűrésre alkalmas módszert [Guthrie, 1962; Guthrie és Susie, 1963]. 

Bacillus subtilis növekedés gátláson alapuló mikrobiológiai metodikát dolgozott ki. Egy 

fenilketonuriás gyermek szervezetében a fenilalanin-hidroxiláz enzim defektusa miatt, a 

fenilalanin/tirozin átalakulás nem megy végbe. A szervezetbe fehérje-tartalmú táplálék 

(pl. anyatej) által kerülő fenilalanin nem tud tovább alakulni, így magas lesz a szérum 

fenilalanin szintje. A baktérium növekedése a táptalajon arányos volt a vérben található 

fenilalanin szinttel. A kiértékelés szemmel, szemikvantitatív módon történt. Robert 

Guthrie zseniális találmánya volt a szűrőpapíros vérminta is, mely speciális 

szerkezetének köszönhetően egységnyi területen azonos mennyiségű vért szív magába, 

így lehetővé válik, hogy ismert koncetrációjú, szűrőpapíros standard-mintákhoz 

viszonyítva, pontos mérést végezzünk. Emellett a szűrőpapíros vérminta alkalmas postai 

úton történő szállításra és a vizsgálat többszöri megismétlésére is. 1962-ben egy new 

york-i klinika újszülött osztályán kezdték először alkalmazni a Guthrie-tesztet. Kb. 800 

vérminta vizsgálatán voltak túl, amikor kiszűrték az első fenilketonuriás gyermeket. 



                                                                                                          Irodalmi áttekintés 
 

29 

1965-ben New York államban kötelezővé tették a PKU szűrését [Guthrie, 1992]. A 

következő években Guthrie további anyagcsere betegségek – mint például a 

galaktozémia, a homocisztinuria és a jávorfaszörp betegség – szűrési metodikáját is 

kidolgozta. Hamarosan a világ nagy részén PKU-s és más anyagcsere-beteg 

gyermekeket diagnosztizáltak pár napos életkorban, lehetővé téve számukra a teljes 

életet. A XXI. század elején a világ legtöbb országában végeznek újszülöttkori 

tömegszűrést. Az egyes országokban a szűrési módszer és a szűrésbe bevont betegségek 

palettája más és más. Az, hogy egy betegség szűrése bevezetésre kerül-e egy adott 

országban, függ a betegség gyakoriságától a térségben, a klinikai gyakorlattól, az 

infrastruktúrától és közgazdasági okoktól egyaránt. Európában a fenilketonuriát – három 

ország kivételével (Örményország, Málta és Finnország – Finnországban a PKU 

incidenciája nagyon alacsony) – mindenhol szűrik (három ország szűréséről nincs adat: 

Albánia, Azerbajdzsán, Grúzia) (8. ábra) [Loeber, 2007]. 

 

 
8. ábra. A fenilketonuria szűrése Európában 

(2004-es statisztika alapján; Loeber, 2007) 

 

2.4.2. Az újszülöttkori tömegszűrés Magyarországon 

 Magyarországon nagyon korán, már 1968-ban elindult a Szegedi 

Gyermekklinikán Dr. Szabó Lajos irányításával a fenilketonuria kísérleti szűrése [Szabó 

és mtsai., 1974]. A következő években a szűrést egyre nagyobb térségekre bővítették ki, 

majd 1975-ben az Egészségügyi Minisztérium rendelete alapján [5/1975. (V.28.) 
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EüM.sz. rendelet] terjesztették ki országos méretűvé és tették kötelezővé a PKU 

szűrését. Az országot – a lakosság arányában – két részre osztva, két területileg illetékes 

Szűrő és Gondozó Központot hoztak létre Budapesten és Szegeden (9. ábra). 

 

 
9. ábra. Magyarország felosztása az újszülöttkori tömegszűrésben. 

A nyugat-magyarországi régió központja Budapest, a kelet-magyarországi térség 

központja Szeged. 

 

 A szűrés további bővítése folyamatosan történt: egy évvel később, 1976-ban 

tették kötelezővé a galaktozémia újszülöttkori tömegszűrését, 1982-ben a kongenitális 

hipotireózis, majd 1989-ben a biotinidáz defektus szűrését vezették be [Havass, 1991]. 

2007 októberétől indult az ún. kiterjesztett szűrés, melynek során – tandem 

tömegspektrometriás módszerrel – további 22 anyagcsere betegség szűrése zajlik 

(jávorfaszörp betegség, tirozinémia I., II., citrullinémia, argininoszukcinát-aciduria, 

homocisztinuria, rövidláncú acil-CoA-dehidrogenáz-hiány, középláncú acil-CoA-

dehidrogenáz-hiány, hosszúláncú hidroxi-acil-CoA-dehidrogenáz-hiány, nagyon 

hosszúláncú acil-CoA-dehidrogenáz-hiány, multiplex acil-CoA-dehidrogenáz-hiány, 

karnitin-palmitoil-transzferáz-hiány I., II., karnitin transzport zavara, β-ketotioláz-hiány, 

glutársav-acidémia I., izovaleriánsav-acidémia, metilmalonsav-acidémia, propionsav-

acidémia, 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liáz-hiány, 3-metilkrotonil-CoA-karboxiláz-

hiány, multiplex karboxiláz-hiány) [Schuler és mtsai., 2008]. 

 

2.4.3. A galaktozémia újszülöttkori tömegszűrése 

 Magyarországon 1976 óta, Egészségügyi Minisztériumi rendelet alapján zajlik a 

galaktozémia újszülöttkori tömegszűrése. A szűrés során a vérben akkumulálódott 

galaktóz (2004 óta összgalaktóz) szintet detektálunk. 
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 A különböző országokban megoszlanak a vélemények a galaktozémia 

szűrésének fontosságáról: egyrészt bizonyos országokban a galaktozémia gyakorisága 

rendkívül alacsony (pl. Japánban az incidencia: 1:1.000.000), másrészt a PKU-val 

ellentétben, a klasszikus galaktozémia totális enzimdefektussal járó típusánál már a 

neonatális korban jelentkeznek a súlyos klinikai tünetek, melyek alapján a betegség 

diagnosztizálható. A szűrés mellett érvelő országokban az incidencia egyrészt 

magasabb: hazánk nyugati felében a galaktozémia összes típusát egybevéve a 

gyakoriság 1:31.400, másrészt figyelembe kell venni, hogy újszülöttkorban a 

galaktokináz-hiány és az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiány esetében egyáltalán nem 

jelentkezik klinikai tünet, parciális galaktozémia esetén (mely a klasszikus 

galaktozémiának egy jelentős hányadát teszi ki) szintén nem, vagy csak enyhe klinikai 

tünetek jelentkeznek, harmadrészt sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljes 

GALT-defektusos gyermekek diagnózisa is a legtöbbször nem a klinikai tünetek 

alapján, hanem a szűrési eredménynek köszönhetően történik időben. Ezért például az 

Amerikai Egyesült Államok valamennyi államában végeznek újszülöttkori tömegszűrést 

galaktozémiára (a különböző tagállamokban a szűrésben vizsgált betegségek palettája 

más és más, de négy betegséget: a PKU-t, a galaktozémiát, a kongenitális hipotireózist 

és a sarlósejtes anémiát minden tagállamban szűrik [Therrell és Adams, 2007].) 

Európában a szűrési kép ennél jóval megosztottabb: a 2004-es adatok alapján Európa 

hét országában van újszülöttkori tömegszűrés galaktozémiára: Ausztriában, 

Németországban, Írországban, Liechtensteinben, Svédországban, Svájcban és 

Magyarországon, további négy országban (Belgiumban, Olaszországban, 

Spanyolországban, és Törökországban) a szűrés beállítása kísérleti fázisban van, vagy 

csak bizonyos tartományok szűrését végzik (10.A.ábra) [Loeber, 2007]. 

 

2.4.4. A biotinidáz-hiány újszülöttkori tömegszűrése 

 A 1980-as évek elejére a biotinidáz-hiány biokémiája, patogenezise, klinikuma 

és a betegség adekvát terápiája is ismert volt. Ugyanakkor tény, hogy csak az időben, 

újszülöttkorban elkezdett kezelés által kerülhetőek el az irreverzibilis károsodások, ezért 

rendkívül fontos az enzimhiány korai felismerése. Mivel a betegség klinikai tünetei 

újszülöttkorban nem mindig jelentkeznek, szükségessé vált egy tömegszűrési módszer 

kidolgozása. A biotinidáz-hiány kimutatására alkalmas, korábban ismert, kolorimetriás 
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metodikát [Knappe és mtsai., 1963], Heard és mtsai. fejlesztették tovább tömegszűrési 

módszerré, lehetővé téve a biotinidáz-hiány pár napos életkorban történő diagnózisát 

[Heard és mtsai., 1984].  

  A biotinidáz-hiány tömegszűrése Magyarországon – az Országos Csecsemő- és 

Gyermekegészségügyi Intézet akkori főigazgatója, Prof. Dr. Schuler Dezső 

kezdeményezésére – 1989-ben indult. Az Egészségügyi Minisztérium országos szinten 

kötelezővé tette a betegség újszülöttkori tömegszűrését mindkét szűrőközpontban 

[Havass, 1991].  

 A biotinidáz-hiány szűrése a galaktozémiához hasonlóan megosztott. Az 

Amerikai Egyesült Államok 51 tagállama közül 47-ben van törvény által előírt, kötelező 

újszülöttkori tömegszűrés [Therrell és Adams, 2007]. Európában hat országban: 

Svédországban, Németországban, Svájban, Liechtensteinben, Ausztriában és 

Magyarországon vezették be a szűrést. További négy országban: Spanyolországban, 

Belgiumban, Olaszországban, és Törökországban vagy kísérleti fázisban van a szűrés 

beállítása, vagy csak bizonyos tartományok szűrését végzik (10.B. ábra) [Loeber, 2007]. 

 

 
 

10. ábra. A galaktozémia (A) és a biotinidáz-hiány (B) szűrése Európában 

(2004-es statisztika alapján; Loeber, 2007) 
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2.5. A molekuláris genetikai vizsgálatok jelentősége 

Az elmúlt néhány évtizedben a genetika és a biotechnológia tudományának 

fejlődése az orvostudományban is jelentős változást hozott. Lehetővé vált egyre több 

betegség genetikai vizsgálata, legyen szó akár kromoszóma aberrációkról, monogénes 

fejlődési rendellenességekről, anyagcsere-zavarokról, vagy poligénes, a családban 

halmozódást mutató komplex betegségekről [Cotton, 1993; Grompe, 1993]. A 

különböző betegségek kialakulásáért felelős mutációk, illetve hajlamosító 

polimorfizmusok ismerete a kezelőorvos számára fontos információt nyújtanak a 

tünetek kialakulását illetően és számos esetben befolyásolják a klinikai kezelést. 

Ezenfelül a mutációanalízisek eredményei hasznosak a fehérjeszerkezet, a gén 

konzervatív motívumainak és régióinak megismerésében is.  

A monogénes autoszomális recesszív módon öröklődő anyagcsere-betegségek 

genetikai vizsgálatai során a cél mindkét allélon a betegséget okozó mutáció 

megtalálása. A genotípus ismerete lehetővé teszi, hogy következtessünk a 

rendellenesség fenotípusos megjenési formájára. Azonban a kép ennél sokkal 

bonyolultabb. A fenotípus-genotípus összefüggések között legtöbbször nincs abszolút 

korreláció [Scriver és Waters, 1999; Dipple és McCabe, 2000a]. Számos mendelien 

öröklődő anyagcsere-betegség fenotípusos megjelenési formája a komplex betegségek 

diverzitását mutatja. Az anyagcsereutak nem szeparáltan, hanem egy komplex 

rendszerben, hálózatban működnek, ahol a különböző enzimatikus lépések egymást 

befolyásolva zajlanak [Lanpher és mtsai., 2006]. Míg a monogénes betegségek esetében 

egy anyagcsereút érintettsége kiemelten fontos, addig a komplex betegségek 

kialakulásakor különböző anyagcsereutakon következhet be változás (11. ábra). 

 
11. ábra. A metabolikus hálózat mendelien öröklődő és komplex betegség esetén.  

A betegség kialakulásában érintett anyagcsereutak pirossal jelöltek  
[forrás: Lanpher és mtsai., 2006] 
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 Több szerző szerint a mendelien öröklődő és a komplex betegségek között nem 

lehet éles határt húzni [Dipple és McCabe, 2001; Dorfman és mtsai., 2008]. A 

monogénes betegségek esetén egy gén által kódolt enzim defektusa elsődleges a 

betegség kialakulásában, azonban a tényleges klinikai manifesztációt a multifaktoriális 

betegségekhez hasonlóan számos tényező befolyásolja. Gyakran előfordul, hogy a 

betegséget csak az egyik allélon hordozó személy mutat esetlegesen súlyos klinikai 

tüneteket és így kezelésre szorul. Ugyanakkor sokszor ugyanazzal a genotípussal 

rendelkezők esetében, még akár egy családon belül is teljesen eltérő klinikai képet 

látunk. Az intrafamiliáris fenotípus variabilitás arra enged következtetni, hogy egyéb 

tényezők is szerepet játszanak a klinikum kialakulásában.  

Befolyásoló tényező lehet akár az érintett génen belül is. Klasszikus 

galaktozémiában leírtak egy misszensz mutációt, a p.E203K mutációt, amely cis 

helyzetben helyezkedett el a Duarte variánssal asszociáló p.N314D mutációval. A két 

mutáció intraallélikus komplementáció révén kiegyenlítette egymás hatását, így a várttal 

ellentétben nem okozott GALT enzimaktivitás csökkenést a duplamutáció jelenléte 

[Elsas és mtsai., 1995]. A fenotípus kialakulását befolyásolhatják módosító gének, 

melyek kódolhatnak transzkripciós faktorokat, az érintett anyagcsereutat közvetlenül 

vagy közvetve szabályozó fehérjéket stb. [Dipple és McCabe, 2000b]. Több esetben 

megfigyelték az ún. szinergikus heterozigótaság jelenségét, melynek során egy több 

lépésből álló anyagcsereúton bekövetkező többszörös heterozigótaság miatt alakult ki a 

betegség. A külön-külön tünetek megjelenéséhez nem vezető parciális enzimhiányok 

kumulatív hatása bizonyos esetekben akár súlyos klinikai tüneteket is okozhat [Vockley 

és mtsai., 2000; Schuler és mtsai., 2005]. A genetikai faktorok mellett a környezeti 

tényezőknek is döntő szerepe lehet a klinikum kialakulásában. Ilyen faktorok lehetnek 

az intrauterin hatások, táplálkozással, diétával kapcsolatos tényezők, szociális 

körülmények stb.  

A veleszületett anyagcsere-zavarok fenotípusos komplexitása miatt a betegségek 

vizsgálatakor mind a mendeli-garrodi, mind a galtoni-fisheri szemléletet figyelembe kell 

venni. 
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3. Célkitűzések 
Klasszikus galaktozémia vizsgálata során célkitűzéseim a következők voltak: 

 A GALT gén molekuláris genetikai analízisének beállítása, hazánkban elsőként 

a gén teljes kódoló illetve számos szabályozó régióit vizsgálva. 

 A nyugat-magyarországi régióhoz tartozó, a Budapesti Anyagcsere Központban 

gondozott klasszikus galaktozémiában szenvedő betegek molekuláris genetikai 

vizsgálatának elvégzése, mely lehetővé teszi a prenatális diagnosztikát is. 

 Korábban nem ismert, új mutációk leírása, mely adatok fontos információt 

szolgáltatnak a fehérjeszerkezetről és a fehérje működéséről. 

 A nyugat-magyarországi betegek mutációspektrumának tanulmányozása, az 

irodalmi adatokkal való összevetése. 

 Klasszikus galaktozémiás családokon belül a hordozók azonosítása, melynek 

óriási szerepe van egy újabb gyermek születésekor a családban. Amennyiben 

mindkét szülő igazoltan heterozigóta, az újszülött nem kaphat anyatejet vagy 

galaktóz/laktóz tartalmú tápszert addig, míg a gyermek GALT enzimaktivitása 

nem ismert. 

 A klasszikus és a parciális galaktozémia újszülöttkori és késői klinikai 

manifesztációinak elemzése a genotípus függvényében. 

 A magyarországi kaukázusi populációban a betegséget okozó leggyakoribb 

mutációk (p.Q188R, p.K285N, p.N314D – Los Angeles és Duarte variáns) 

hordozósági incidenciájának analízise. 

 

A galaktokináz-hiány vizsgálata során munkám célja volt: 

 A GALK1 gén molekuláris genetikai vizsgálatának magyarországi bevezetése. 

Mivel a galaktokináz enzimaktivitás vizsgálata nem megoldott a Budapesti 

Anyagcsere Szűrőközpontban, így a mutációanalízis eredménye 

differenciáldiagnosztikai szempontból is rendkívül jelentős. 

 Az újszülöttkori tömegszűrés során, a Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban 

kiszűrt, galaktokináz-hiányban szenvedő betegek molekuláris genetikai 

vizsgálatának elvégzése. 

 A GALK1 génen talált új mutációk azonosítása, melyekkel további 

információkhoz juthatunk a génszerkezet és a galaktokináz fehérje működéséről. 
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 A betegek családtagjai között a hordozók azonosítása. 

 A klinikai tünetek és a betegséget okozó mutációk közötti összefüggések 

megfigyelése. 

 

A galaktozémia vizsgálata során további célként határoztam meg: 

 Magyarországon elsőként beállítani a GALE gén molekuláris genetikai 

analízisét, mely lehetővé teszi az UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiányban szenvedő 

betegek azonosítását.  

 Az öszes galaktozémia típus mutációanalízisének beállításával elérhetővé tenni a 

galaktozémiás betegek pontos diagnosztikáját, valamint az ún. átmeneti 

galaktozémiás, egyéb anyagcsere-betegségben szenvedő, de magas galaktóz 

szintet mutató betegek megkülönböztetését. 

 

A biotinidáz-hiány vizsgálatakor céljaim közé tartozott: 

 Hazánkban elsőként beállítani a BTD gén molekuláris genetikai vizsgálatát. 

 A Budapesti Anyagcsere Gondozóközponthoz tartozó biotinidáz-hiányos 

betegek mutációanalízisét elvégezni, a térségünkre jellemző mutációkat 

feltérképezni. 

 Az új mutációk detektálásával újabb információt szolgáltatni a BTD protein 

szerkezetéről, konzervatív régióiról. 

 A biotinidáz-hiányos családokban a hordozók azonosítása. 

 A betegség súlyos és részleges formája esetén az újszülöttkori és késői klinikai 

tünetek elemezése a genetikai eredmény ismeretének függvényében. 

 Populációgenetikai vizsgálatok elvégzése, melynek során képet kapunk a 

biotinidáz-hiányt okozó leggyakoribb mutációk (p.D444H, p.Q456H, 

p.A171T:p.D444H) gyakoriságáról a magyarországi kaukázusi populációban. 
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4. Módszerek 
4.1. Vizsgált betegek 

A mutációanalízis a tájékoztatott beleegyezés elvének figyelembe vételével 

történt. A kutatást az etikai előírásoknak megfelelően végeztük. A vizsgált beteg szülei, 

illetve nagykorú beteg és családtag esetében maga a vizsgált személy a genetikai 

vizsgálatba történő beleegyező nyilatkozatot írtak alá.  

 

4.1.1. Klasszikus galaktozémia 

Összesen 46, igazoltan klasszikus galaktozémiában szenvedő beteg molekuláris 

genetikai vizsgálatát végeztük el. 

 1976 óta 42 galaktóz-1-foszfát-urdiltranszferáz-hiányban szenvedő beteg került 

kiszűrésre a Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban az újszülöttkori tömegszűrés 

keretében. Közülük 30 betegnél nem lehetett GALT enzimaktivitást detektálni, 

míg 12 betegnek körülbelül 25%-os reziduális enzimaktivitása volt. A 42 újszülött 

közül nyolcan exitáltak újszülöttkorban, de csak heten galaktozémia miatt. 

Közülük négy családdal nem volt lehetőségünk kapcsolatba kerülni, így az ő 

esetükben a genetikai vizsgálatot nem tudtuk posztmortem elvégezni.  

 Az 1976 előtti időszakban született öt GALT-hiányos beteg gondozása szintén az 

Anyagcsere Központban történik. Ezek közül három betegnél nem lehet GALT 

aktivitást kimutatni, míg két betegnél van detektálható maradék enzimaktivitás. 

Az utóbbi két beteg kilétére a családtagok genetikai vizsgálata során derült fény. 

 További három beteg a Szegedi Anyagcsere Szűrőközpontból lakcímváltozás 

miatt került a Budapesti Központba gondozásra. 

 A betegeken kívül, huszonnyolc családban összesen 117 közvetlen családtag 

mutációanalízisét végeztük el. 

 

4.1.2. Galaktokináz-hiány 

 A galaktozémia újszülöttkori tömegszűrésének bevezetése óta hat galaktokináz-

hiányban szenvedő gyermek kiszűrése történt a Budapesti Anyagcsere 

Szűrőközpontban.  

 A betegeken túl, tizenkét közvetlen családtagnál végeztünk molekuláris genetikai 

vizsgálatot.  
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4.1.3. Magas galaktóz szinttel kiszűrt további betegek  

 További tizennégy, a nyugat-magyarországi régióban emelkedett galaktóz szinttel 

kiszűrt gyermek esetében végeztünk molekuláris genetikai vizsgálatot. 

 

4.1.4. Biotinidáz-hiány 

 Összesen 60 biotinidáz-hiányban szenvedő beteg mutációanalízisét végeztük el. 

 1989 óta a Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban kiszűrt 12 súlyos (profound) 

és 47 részleges (parciális) biotinidáz-hiányban szenvedő betegnél végeztünk 

genetikai vizsgálatot a BTD génen. 

 További egy parciális biotinidáz-hiányban szenvedő beteg kilétére a 

családvizsgálatok során derült fény. 

 Hat további, csökkent biotinidáz enzimaktivitással (kb. 30-40%) rendelkező, 

klinikai tüneteket mutató személy esetében is elvégeztük a molekuláris genetikai 

vizsgálatot. 

 A családvizsgálatok során, a betegeken kívül, harminchat családban összesen 132 

közvetlen családtag mutációanalízisét végeztük el. 

 

4.2. Populációgenetikai vizsgálatban résztvevő személyek 

 Száz egészséges, egymással nem rokon, magyar személy részvételével 

végeztünk populációgenetikai vizsgálatot klasszikus galaktozémia és biotinidáz-hiány 

irányába. A vizsgálatban a 18. életévüket betöltött személyek vehettek részt, a nemek 

aránya megközelítőleg 50-50% volt. A mintavétel a tájékoztatott beleegyezés elvének 

figyelembe vételével történt, a donor személyek beleegyező nyilatkozatot írtak alá. A 

kutatást az etikai előírásoknak megfelelően végeztük. A kutatás megkezdéséhez 

szükséges etikai véleményt az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottsága (ad.84-344/2088-1018-EKU; ad.84-345/2088-1018-EKU), 

valamint a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottsága (TUKEB 8/2009; TUKEB 9/2009) is jóváhagyta. 

 

4.3. Az újszülöttkori tömegszűrés feltételei és kivitelezése 

 Ahhoz, hogy egy anyagcsere-zavar alkalmas legyen szűrésre, számos 

kritériumnak kell megfelelnie [Machill, 2001]. Egyrészt fontos, hogy a betegség 
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„viszonylag” gyakori legyen, vagyis, hogy az adott anyagcsere-betegség szűrése 

népegészségügyi és közgazdasági szempontból is hasznos legyen. Közgazdászok ennél 

a pontnál figyelembe veszik, hogy mennyibe kerül egy súlyosan retardált gyermek 

felnevelése, ellátása, ennek következtében a szülők, esetleg más családtagok aktív 

munkából való kiesése, a beteg felnőttkorában gondozó otthonban való elhelyezése és 

gondozása, és ezt vetik össze a szűrés, a kezelés költségeivel, a beteg hasznos 

tanulással-munkával eltöltött életéveinek a számával [Verhees, 2001]. Másrészt csak 

abban az esetben érdemes szűrni, ha az adott betegségnek jól kidolgozott, hatékony 

terápiája ismert, illetve hogy ha kezelés nélkül a beteg szervezetében irreverzibilis 

károsodások lépnek fel.  

 A megfelelő szűrési metodikával szemben is számos követelményt támasztunk. 

Az alkalmazott módszer legyen: egyszerű, gyors, viszonylag olcsó, ugyanakkor 

érzékeny, specifikus, tömegméretekben megbízható és ismételhető. Elvárás, hogy minél 

kevesebb álpozitív eredmény legyen, és egyáltalán ne legyen álnegatív eredmény. A 

vérminta szállíthatósága és megbízhatósága szintén fontos kritérium az újszülöttkori 

tömegszűrésben. A legtöbb vizsgálati módszer – a múltban is és a jelenben is – az 

enzimopátia következtében kialakult kóros metabolit felhalmozódás kimutatásán alapul. 

Ezen vizsgálatok közé tartozott a Guthrie által bevezetett PKU-szűrés is, ahol 

emelkedett szérum fenilalanin szintet mutattunk ki. Ide tartozik számos, a szűrésben 

használt enzimatikus vizsgálat, illetve a tandem tömegspektrométerrel végzett mérések 

is. Ritkábban, de előfordul olyan metodika is a szűrésben, amikor közvetlenül 

enzimaktivitást tudunk mérni (pl. a biotinidáz-hiány kimutatásakor). 

 Az egyik legnehezebb kérdés a szűrés hatékonyságában a szűrőpapíros vérminta 

levételének időpontja. Egyrészt bizonyos betegségeknél életmentő lehet az akár pár 

órával korábban kapott diagnózis, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a kóros 

anyagok kimutatható koncentrációban csak akkor jelennek meg a szérumban, amikor 

már elegendő mennyiségű táplálék (többnyire anyatej) bevitele ezt lehetővé teszi. Ez 

utóbbi elvárás miatt korábban, az érett, egészséges újszülöttnél a 4.-5. életnapon történt 

meg a szűrőpapíros vérminta levétele. A kiterjesztett szűrés bevezetése azonban ebben 

változást hozott, 2007 októberétől a levétel hivatalos időpontja az újszülött 48. és 72. 

életórája közé esik [Schuler és mtsai., 2008]. Ugyanakkor továbbra is fontos, hogy az 

újszülött a vérvétel időpontjáig megfelelő tejtáplálásban részesüljön (minimum 60 ml 
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anyatej fogyasztása szükséges az értékelhető vérmintához). Amennyiben 48 órás életkor 

előtt, vagy nem elegendő táplálás mellett vették le a vért, a vizsgálatot pár napon belül 

meg kell ismételni. Külön elbírálás alá esnek a koraszülött, a patológiás, illetve a 

transzfúziót/vércserét kapott újszülöttek, akik esetében 2 hetes és 60 napos életkorban a 

szűrés újabb ismétlése szükséges.  

A vérminta megfelelő időpontban történő levétele mellett, a technikai kivitelezés 

szintén kulcsfontosságú az eredményességben. Fontos, hogy kizárólag a szűrésben 

alkalmazott Schleicher & Schüll 903-as típusú szűrőpapírra történjen a vérvétel, más 

típusú szűrőpapírok nem megfelelőek. A vérvétel során, a szűrőpapíron található 

korongokat teljes terjedelmükben át kell itatni vérrel, úgy, hogy az a szűrőpapír mindkét 

oldalát átitassa. Rendkívül fontos, hogy a vérminta ne legyen szennyezett, mert ez téves 

eredményt adhat. A szűrőkártyán található adatok (név, nem, születési idő, anyja neve, 

anyja TAJ száma, lakcím, telefonszám, gesztációs kor, születési súly, 

transzfúzió/vércsere időpontja, egyéb gyógyszerek, tejtáplálás kezdete, táplálás módja, 

vérvétel időpontja, beküldő intézmény, beküldő orvos, orvosi pecsétszám) pontos 

kitöltése szintén elengedhetetlen. A vérmintát szobahőmérsékleten, meleg hatásnak nem 

kitéve kell megszárítani, majd aznap elsőbbségi postával a területileg illetékes Szűrő 

Központba elküldeni [OCsGyI, 42.sz. Módszertani levél, 1990].  

A Szűrő Központokba érkező – napi több száz – vérminta a beérkezést követően 

azonnal feldolgozásra kerül. Első lépésként valamennyi minta sorszámot kap, majd a 

sorszám alapján, az újszülöttek adatai számítógépes nyílvántartásba kerülnek. A 

külöböző vizsgálatok elvégzéséhez a szűrőpapíros vérmintából meghatározott átmérőjű 

korongot vágunk ki egy speciális lyukasztó gép segítségével. A lyukasztást elvégezzük 

a standard és a kontroll mintákból, valamint az összes aznap beérkezett újszülött 

vérmintájából is. A vérkorongokból eluáljuk az adott betegség kimutatására alkalmas, 

vizsgálni kívánt anyagot, melyet metodika-specifikusan viszünk reakcióba, majd 

elvégezzük a mérést. A szűrővizsgálatok elvégzése után a gyanús vagy pozitív szűrési 

eredménnyel kiemelt újszülötteket a végleges diagnózis felállítására és a kezelés 

mielőbbi megkezdésére berendeljük a Gondozási Központba [Somogyi, 2008]. A szűrés 

a diagnosztika első lépcsője. A kiszűrt újszülötteknél további validáló vizsgálatokra van 

szükség. 
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4.4. A galaktozémia újszülöttkori tömegszűrésének módszerei 

Az újszülöttkori tömegszűrésben a galaktozémia diagnózisa elsődlegesen a 

megnövekedett szérum galaktóz szint kimutatásán alapszik. A galaktóz metabolizmus 

bármely pontján történő enzimdefektus megnövekedett galaktóz koncentrációt 

eredményez, így a galaktozémia mindhárom típusa (galaktóz-1-foszfát-uridil-

transzferáz hiány, galaktokináz hiány és UDP-galaktóz-4-epimeráz hiány) detektálható 

galaktóz kimutatással. Emellett számos esetben előfordul, hogy intakt galaktóz 

anyagcsere út esetén is magasabb vér galaktóz szintet mérünk. Ez az ún. átmeneti 

galaktozémia, mely kialakulásának számos oka lehet (koraszülöttség miatti éretlen 

enzimműködés, nem megfelelő májműködés, a galaktozémián kívüli egyéb anyagcsere- 

vagy keringési-zavar stb.). A szűrés legfőbb feladata, hogy az érintett gyermek minél 

hamarabb „látótérbe kerüljön”. A pontos diagnózis felállítása – vagyis annak eldöntése, 

hogy az újszülött a galaktozémia mely típusában szenved – a differenciáldiagnosztika 

feladata, melyben az enzimaktivitás meghatározásának és a mutációanalízisnek van 

perdöntő szerepe.  

 

4.4.1. Guthrie-teszt 

 1976 és 2004 között az újszülöttkori tömegszűrésben a Robert Guthrie által 

kidolgozott mikrobiológiai módszert akalmaztuk. Egy speciális Escherichia coli (Q396) 

törzset használtunk, melyben a klasszikus galaktozémiához hasonlóan hiányzott a 

galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz enzim. Ennek következtében a baktérium 

növekedése galaktóz jelenlétében gátolt volt, a galaktózt tartalmazó vérkorongok körül 

a táptalajon egy ún. kioltási zónát találtunk. A zóna nagysága arányos volt a vérben lévő 

galaktóz tartalommal, így ismert galaktóz koncentrációjú standard mintákhoz 

viszonyítva, szemikvantitatív módon értékeltünk [Gitzelmann, 1980] (12.A. ábra). 

 

4.4.2. Enzimatikus teszt 

 Bár a Guthrie-teszt a maga idejében forradalminak számított, mégis idővel 

jelentkeztek a módszer gyengeségei: mikrobiológiai teszt lévén az antibiotikumot kapott 

újszülötteknél a teszt eredménye értékelhetetlen volt, ez pedig számos kiegészítő 

vizsgálatot követelt; problémát jelentett a baktérium törzs folyamatos fenntartása; fontos 

volt, hogy szemikvantitatív vizsgálat helyett kvantitatív módszerre térjünk át; mindezek 
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mellett a legnagyobb problémát az idő jelentette, mivel a beérkezett vérminták 

eredményét – a baktérium növekedési ideje miatt – csak másnap reggel tudtuk 

detektálni, az ebből adódó időcsúszás klasszikus galaktozémia esetében akár a gyermek 

elvesztését is jelenthette. Így 2004 májusában módszerváltásra került sor [Schuler és 

Somogyi, 2006]. A Guthrie-tesztet egy enzimatikus reakción alapuló módszer váltotta 

fel (Total Galactose Kit [RA Laboratories]). Az új metodika egyrészt megoldotta a 

mikrobiológiai-teszt alkalmazásából adódó problémákat (az antibiotikum jelenléte nem 

zavar; kvantitatív, rendkívül pontos mérés – a galaktóz koncentrációt ezredpontossággal 

méri; nincs szükség baktérium törzs fenntartására; a vérminta galaktóz szintjét a 

beérkezést követően pár órával meg tudjuk mondani), másrészt további előnyként ún. 

összgalaktóz tartalmat mérünk. A klasszikus galaktozémia esetében felhalmozódott 

toxikus galaktóz-1-foszfátot alkalikus-foszfatázzal alakítjuk vissza galaktózzá, majd a 

vérben lévő galaktóz tartalommal együtt végezzük el az enzimatikus reakciót, melynek 

során a galaktóz-dehidrogenáz enzim a galaktózt – NAD jelenlétében – galakto-

laktonná alakítja és közben NADH keletkezik, melynek mennyisége arányos a vérben 

lévő összgalaktóz tartalommal. A képződött NADH-t visszük színreakcióba, majd 

ELISA készülék segítségével optikai denzitást mérünk (12.B. ábra). 

 
12. ábra. A galaktozémia szűrési módszerei 

A: 1976 és 2004 között Guthrie-teszttel 

B: 2004 óta enzimatikus reakción alapuló metodikával 

 

4.5. GALT enzimaktivitás mérés – Beutler-teszt 

Az Ernest Beutler által kifejlesztett gyors teszt szűrőpapíros vérmintából teszi 

lehetővé a galaktóz-1-foszfát-uridiltranszferáz enzim aktivitásának szemikvantitatív 
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mérését [Beutler és Baluda, 1966]. A vérmintában lévő GALT enzim a reakcióelegyben 

egy enzimatikus reakciósort indít el, mely végén a NADP redukálódik.  

 
                         GALT 

 Gal-1-P + UDPG    G-1-P + UDP-Gal 
                                              foszfoglükomutáz 

 G-1-P     G-6-P 
               G-6-PDH 

 G-6-P + NADP  6-PGA + NADPH 
       6-PGD 

 6-PGA + NADP   R-5-P + NADPH 
 

 
A keletkezett NADPH szintje arányos a GALT enzimaktivitással. Az 

értékeléskor UV lámpa segítségével fluoreszcenciát detektálunk. 

 

4.6. Differenciáldiagnosztika galaktozémiában 

 A tömegszűrés során magas galaktóz/összgalaktóz szintet detektálunk a 

galaktozémia valamennyi formájánál. Elérhető enzimaktivitás mérés Magyarországon 

csak a GALT enzim esetében van, így a galaktozémia pontos differenciáldiagnosztikája 

hazánkban molekuláris genetikai módszerekkel végezhető (13. ábra). 

 
13. ábra. A galaktozémia differenciáldiagnosztikájának folyamatábrája 
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4.7. A biotinidáz-hiány újszülöttkori tömegszűrésének módszerei 

 A legtöbb anyagcsere-betegség szűrésekor szérumban felhalmozódott, kóros 

metabolito(ka)t mutatunk ki a szűrőpapíros vérmintából. Ezzel szemben a biotinidáz-

hiány újszülöttkori tömegszűrésekor közvetlenül a biotinidáz enzim biotinil-hidroláz 

aktivitását mérjük, ami szerencsés módon azt jelenti, hogy a vizsgálat értékelhetőségét 

nem befolyásolja sem az életnapok száma, sem a gesztációs idő, sem a bevitt anyatej 

mennyisége. A mérést egyedül az teszi értékelhetetlenné – megfelelő módon levett 

vérminta esetén –, ha az újszülött vércserén esett át vagy transzfúziót kapott. Ebben az 

esetben a vizsgálatot 2 hetes és 60 napos korban meg kell ismételni. 

 

4.7.1. Szemikvantitatív enzimatikus mérés 

A vizsgálat során, a szűrőpapíros vérmintában lévő biotinidáz enzim, biotinil-

hidroláz aktivitását mérjük. Az enzim mesterséges szubsztrátból, biotinil-para-

aminobenzoesavból (Sigma, Saint Louis, MO) para-amino-benzoesavat (PABA) 

szabadít fel, mely színreakcióba vihető. A keletkezett lilás szín intenzitása arányos a 

szérum biotinil-hidroláz aktivitásával. 1989 és 2004 között a szűrés eredményét 

szemikvantitatív módon, szemmel detektáltuk: a vizsgálat befejeztével egy normál 

enzimaktivitású újszülött vérmintája sötét lila színreakciót mutatott, egy parciális 

biotinidáz-hiányban szenvedő gyermeknél halvány rózsaszín, míg a betegség profound 

formájánál vízszinű oldatot kaptunk (14.A. ábra).  

 

4.7.2. Kvantitatív enzimatikus mérés 

2004 a módszerváltás éve volt a hazai szűrővizsgálatokban. Nemcsak a PKU és 

a galaktozémia szűrésére alkalmas Guthrie tesztet, hanem a biotinidáz-defektus szűrési 

technológiáját is lecseréltük. A változtatást a korábbi szemikvantitatív detektálási mód 

tette szükségessé. Fontos volt egy kvantitatív vizsgálati módszer bevezetése. 

Dr.Somogyi Csillával a korábban alkalmazott metodikát fejlesztettük tovább. Az 

általunk bevezetett módszer az enzimatikus és kémiai reakciókon nem változtatott. Az 

előrelépés a metodika technológiájában történt. A vérmintához adott mesterséges 

szubsztrátot, a biotinil-PABA-t (Sigma, Saint Louis, MO) a biotinidáz enzim hasítja 

biotinre és PABA-ra. Ezen a ponton a szűrési folyamatba beiktattunk egy eluálási 

lépést: a PABA-t tartalmazó oldatot különválasztottuk a feleslegessé vált szűrőpapír 



                                                                                                               Módszerek 

45 

korongoktól, majd ezt követően végeztük el a további kémiai reakciókat, egészen a 

végső színreakcióig. A kémcsövek helyett microtiter platet használtunk és ELISA 

készüléken optikai denzitást mértünk (14.B. ábra) [Schuler és mtsai., 2007]. 

 
14. ábra. A biotinidáz-hiány szűrési módszerei 

A: 1989 és 2004 között enzimatikus, szemikvantitatív vizsgálati módszer 

B: 2004 óta enzimatikus, kvantitatív vizsgálati módszer 

 

A leolvasó készülékhez kapcsolt számítógép a mért optikai denzitást azonnal 

konvertálta százalékos enzimaktivitássá, kvantitatív eredményt adva. A metodika 

kifejlesztésekor fontos volt, hogy az 545 nm-en leolvasott optikai denzitás egyenes 

arányosságot mutasson a szérum biotinidáz enzimaktivitásával. Ennek igazolására 

ismert és növekvő enzimaktivitással rendelkező, standard vérminták optikai denzitását 

vizsgáltuk. A mért OD-ket a százalékos enzimaktivitás függvényében ábrázolva egy 

lineáris egyenest kaptunk, mely igazolta a módszer hatékonyságát (15. ábra).  

 
15. ábra. A biotinidáz enzimaktivitás az optikai denzitás függvényében 
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4.8. Biotinidáz enzimaktivitás mérés szérumból 

 Az újszülöttkori tömegszűrésben kiszűrt biotinidáz-hiányban szenvedő betegek 

és családtagjaik biotinil-hidroláz aktivitásának mérését – pontosabb eredmény céljából – 

szérumból is elvégeztük. A kémiai reakció megegyezett a tömegszűrésben 

alkalmazottal. A detektálás során fotométer segítségével 545 nm-en extinkciót mértünk. 

Az átlagos normál biotinil-hidroláz aktivitás a saját méréseink alapján: 7,1 nmol/min/ml 

szérum (4,4–11,0 nmol/min/ml) volt, ami megegyezik a szakirodalom által leírt 

adatokkal [Wolf és mtsai., 1985]. 

 

4.9. Minőségellenőrzés a galaktóz szint és a biotinidáz enzimaktivitás mérésében 

A Budapesti Anyagcsere Szűrőközpont 1987-től vett részt az európai minőségi 

kontrollban (Interlaboratory Quality Assurance for Newborn Screening, Németország). 

Évente 6 alkalommal 10 vérminta galaktóz tartalmának meghatározását végeztük el. 

 2004-ben a szűrőközpont csatlakozott a nemzetközi minőségellenőrzési 

programhoz (Centers for Disease Control and Prevention, Newborn Screening Quality 

Assurance Program, USA, Atlanta), melynek során negyedévente 5 szűrőpapíros 

vérminta galaktóz szintjét, GALT aktivitását, illetve biotinidáz enzimaktivitását mértük. 

 

4.10. DNS izolálás szérumból és szűrőpapíros vérmintából 

 A genomiális DNS izolálása EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér illetve 

szűrőpapíros vérminta (Guthrie kártya) fehérvérsejtjeiből történt a kereskedelemben 

forgalmazott DNS izoláló kit alkalmazásával, a megfelelő protokollt használva (High 

Pure PCR Template Purification Kit [Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Németország]). Az izolált DNS mintákat –20C-on tároltuk. 

 

4.11. PCR reakciók 

4.11.1. PCR reakciók a GALT génen 

 A GALT génen található 11 exon és a promóter régió amplifikálását végeztük el 

polimeráz láncrekcióval. A szekvencia ismeretében olyan oligonukleotid primereket 

használtunk, amelyek az exonok szekvenciáinak vizsgálatán túl lehetővé tették a 

exonokat övező, az mRNS splicing folyamatában résztvevő intron szekvenciák 

detektálását is. A primerként használt oligonukleotid szekvenciákat a 3. táblázat 
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tartalmazza. Ahol az exonok viszonylag kis mérete és közelsége engedte, ott két exont 

együtt amplifikáltunk, melynek következtében az 1., a 3., a 6. és 8. intronok 

szekvenciáit is vizsgálni tudtuk. Az amplifikálás során standard PCR körülményeket 

alkalmaztunk: a kezdeti denaturáció 95C-on 7 percig tartott, melyet 94C-on 1 perc 

denaturáció; 65C-on 45 mp anellálás; majd 72C-on 30 mp lánchosszabbítás követett 

40 ciklusban, a végső extenzió 72C-on 10 percig tartott. A PCR reakcióhoz a Roche 

cég által gyártott Bioline Immomix-et használtuk, mely tartalmazta a Taq polimerázt, a 

dNTP-keveréket, a MgCl2-ot és a reakcióhoz szükséges puffert. 

 

3. táblázat. A GALT gén PCR reakcióiban használt oligonukleotid primerek  

lokalizáció  5’>3’ szekvencia fragmentum 
hossz 

Promóter              forvard 
reverz 

TggAgCCCAAggATTCTg 
TgggggCAgACAgTCAAg 

663 bp 

1-2. exon              forvard 
reverz 

CACggCCCTgCAgATTTTCC 
AACTACTCCCCgTggCCCAg 

650 bp 

3-4. exon             forvard 
reverz 

TggTggTATggggAgTgAgT 
gCgAACCCCAATgCTgAgTC 

331 bp 

5. exon                forvard 
reverz 

CAgCCAAgCCCTACCTCTCg 
CTTCATCACCCCCTCCCTgC 

227 bp 

6-7. exon             forvard 
reverz 

gggTgTggTCAggAgggAgT 
TTAgggACTCCTTggggACAC 

451 bp 

8-9. exon            forvard 
reverz 

CTTgATgACTTCCTATCCATTCTgTC 
gAgCCCAggAgCCCAgAAAT 

411 bp 

10. exon             forvard 
reverz 

AAAAgggCTCTCTCTCCCCAC 
TgTgAgAgTCTggAgACgCCA 

237 bp 

11. exon             forvard 
reverz 

CAgCCCAgCCCTTATCCTCC 
AAACAAAAAAggATTCAAggCCC 

164 bp 

 
 

4.11.2. PCR reakciók a GALK1 génen 

 A GALK1 génen található 8 exon és a promóter régió amplifikálását végeztük 

el. A szakirodalom által leírt oligonukleotid primereket használtuk. A primerként 

használt oligonukleotid szekvenciákat a 4. táblázat tartalmazza. Az amplifikálás során 

standard PCR körülményeket alkalmaztunk: a kezdeti denaturáció 95C-on 7 percig 

tartott, melyet 94C-on 50 mp denaturáció; 58C-on 1 perc anellálás; majd 72C-on 1 

perc lánchosszabbítás követett 35 ciklusban, a végső extenzió 72C-on 10 percig tartott. 

A PCR reakcióhoz a Roche cég által gyártott Bioline Immomix-et használtuk, mely 
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tartalmazta a Taq polimerázt, a dNTP-keveréket, a MgCl2-ot és a reakcióhoz szükséges 

puffert. 

 

4. táblázat. A GALK1 gén PCR reakcióiban használt oligonukleotid primerek  

lokalizáció  5’>3’ szekvencia fragmentum 
hossz 

promóter és 
1. exon                

forvard 
reverz 

CAgCTCCATTgCTCTgg 
CAgCTgCCCgCCCCACATCT 

692 bp 

2. exon                 forvard 
reverz 

gACTgTggAggCATCAgAACCTT 
ATCAgACAAATgAATgggCTCTgT 

371 bp 

3. exon                forvard 
reverz 

gCTgCCCTTCCCgCCAggACA 
CCCTCCATAAggCATAgTAgAA 

292 bp 

4. exon               forvard 
reverz 

AgggggTggCAgggAATCTC 
AATgggggAgATgACgAggCCAA 

333 bp 

5. exon                forvard 
reverz 

CACTCAgCAgCTCCTgggTggA 
gACTggggAgAgCATggCAgAA 

396 bp 

6. exon                forvard 
reverz 

TCACCgTCCAgCCAgggCCACT 
gCAgCTCACCTCATAgTCgTCT 

353 bp 

7. exon               forvard 
reverz 

CTgAgACgTggCgACTACAgA 
CgCCgTAgTgCTCCTgTAAgA 

396 bp 

8. exon               forvard 
reverz 

TCCgCTgCTCCCCACgCCATg 
TAgggTAggggAgCggTTCTgA 

380 bp 

 

 

4.11.3. PCR reakciók a GALE génen 

 A GALE gén 11 exont tartalmaz, melyek közül az 1. exonon nincs aminosavat 

kódoló régió, így vizsgálataink során a 2-11. exonok amplifikálását végeztük el. 

Általunk tervezett oligonukleotid primereket használtunk, a primerként használt 

oligonukleotid szekvenciákat az 5. táblázat tartalmazza. A szekvencia ismeretében 

olyan oligonukleotid primereket használtunk, amelyek az exonok szekvenciáinak 

vizsgálatán túl lehetővé tették a exonokat övező, az mRNS splicing folyamatában 

résztvevő intron szekvenciák detektálását is. Az exonok kis mérete és közelsége 

lehetővé tette, hogy több exont együtt amplifikáljunk, melynek következtében a 2.,  4.,  

6., 7., 8. és 10. intronok szekvenciáit is vizsgálni tudtuk. Az amplifikálás során standard 

PCR körülményeket alkalmaztunk: a kezdeti denaturáció 95C-on 7 percig tartott, 

melyet 94C-on 1 perc denaturáció; 65C-on 45 mp anellálás; majd 72C-on 30 mp 

lánchosszabbítás követett 40 ciklusban, a végső extenzió 72C-on 10 percig tartott. A 

PCR reakcióhoz a Roche cég által gyártott Bioline Immomix-et használtuk.  
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5. táblázat. A GALE gén PCR reakcióiban használt oligonukleotid primerek 

lokalizáció  5’>3’ szekvencia fragmentum 
hossz 

2-3. exon                forvard 
reverz 

gCCgCCTCCTTCCAAAgC 
ggCTggTCTTgAACACCTggg 

599 bp 

4-5. exon                forvard 
reverz 

gTgAgTgCAggCAggCAg 
CTgAggAgTCCATCgATC 

668 bp 

6-9. exon                forvard 
reverz 

ggAgggCTCTgggTTCAgCT 
CTCTgTTgCTgAgAgCTggg 

770 bp 

10-11. exon                forvard 
reverz 

gCTgCTCTgCACTTCTgC 
CCTTggCCTCATgCCTg 

573 bp 

 

4.11.4. PCR reakciók a BTD génen 

 A BTD gén teljes kódoló régiójának (2-4. exon), valamint a splicing régiók 

szekvenálását végeztük el. Általunk tervezett oligonukleotid primereket használtunk. A 

primerként használt oligonukleotid szekvenciákat a 6. táblázat tartalmazza. A 

reakcióelegy 1,25-2,5 mM MgCl2-ot (Applied Biosystems, Foster City, CA), 200 nM 

dNTP keveréket (Promega Corporation, Madison, WI), 0,5 pmol/l forvard és reverz 

primert, 2 unit AmpliTaq Gold polimerázt (Applied Biosystems, Foster City, CA) 

tartalmazott 20 l végtérfogatban. Az amplifikálás során standard PCR körülményeket 

alkalmaztunk: a kezdeti denaturáció 95C-on 11 percig tartott, melyet 94C-on 1 perc 

denaturáció; 1 perc anellálás (az anellállási hőmérsékleteket a 6. táblázat tartalmazza); 

majd 72C-on 1 perc lánchosszabbítás követett 35 ciklusban, a végső extenzió 72C-on 

5 percig tartott.  

 

6. táblázat. A BTD gén PCR reakcióiban használt oligonukleotid primerek  

lokalizáció  5’>3’ szekvencia fragmentum 
hossz 

anellálási 
hőmérséklet 

2. exon         forvard 
reverz 

CTTgCCCCATTACATTCCAg 
AggTTCCgAggAgCATTCTT 

306 bp 56C 

3. exon         forvard 
reverz 

gAATgAATgCAgCggTTCTT 
CCCTCAgCCTACTgAggAAA 

249 bp 52C 

4A. exon     forvard 
reverz 

gCTgggATTACAggCAAAAA 
ggACATTAgCTgCCAgAACg 

496 bp 60C 

4B. exon       forvard 
reverz 

TggCAgCAATTgAgATTCAg 
AggTgggCCTCTCgTAAAgT 

462 bp 60C 

4C. exon     forvard 
reverz 

CCAATggCCTCTgCTgTTAT 
TgTAgCCTgTggAAgTgCAA 

446 bp 56C 
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4.12. Automata szekvencia analízis 

 A PCR reakció során kapott termékeket MicroCon Centrifugal Filter Devices 

(Millipore Corporation, USA) filteres szűrővel tisztítottuk, majd a tiszta termékeket 

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA) felhasználásával ismételten amplifikáltuk. Az amplifikálás során a következő 

PCR körülményeket alkalmaztuk: a kezdeti denaturáció 96C-on 1 percig tartott, melyet 

96C-on 10 másodperc denaturáció; 50C-on 5 másodperc anellálás; majd 60C-on 4 

perc lánchosszabbítás követett 36 ciklusban. A kész szekvenálási termékeket NucleoSeq 

(Macherey-Nagel, Germany) oszlopon tisztítottuk, majd a tisztított termékek 

elekroforézisét ABI Prism 310 Genetikai Analizátor (Applied Biosystems, Foster City, 

CA) automata kapilláris szekvenáló készülék segítségével végeztük. 

 

4.13. Restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus 

4.13.1. A GALT gén p.Q188R, p.K285N, p.N314D mutációinak és az IVS5nt-

24G>A polimorfizmus RFLP vizsgálata 

 A p.Q188R mutáció és az IVS5nt-24 G>A polimorfizmus vizsgálatához a 5., 6. 

és 7. exonokat, illetve a köztes intron szakaszokat amplifikáltuk A PCR reakció során 

(forvard: CAgCCAAgCCCTACCTCTCg; reverz: TTAgggACTCCTTggggACAC) egy 

713 bp nagyságú fragment keletkezett. A p.K285N és a p.N314D mutációk RFLP 

analíziséhez a 8. és 9. exonokat és a köztes intron régiót amplifikáltuk. A PCR reakció 

során egy 875 bp hosszú termék (forvard: CTTgATgACTTCCTATCCATTCTgTC; 

reverz: TgTgAgAgTCTggAgACgCCA) keletkezett. A reakció paraméterei a 4.10.1. 

fejezetben találhatóak.  

 A restrikciós emésztésekhez p.Q188R mutáció esetén Msp I (hasítási hely: 5’: 

CCGG 3’; New England BioLabs), p.K285N mutáció esetén Tsp509 I (hasítási hely: 

5’ AATT 3’; New England BioLabs), p.N314D mutáció esetén Ava II (hasítási hely: 

5’ GGWCC 3’; New England BioLabs) és az IVS5nt-24G>A polimorfizmus esetén 

Sac I (hasítási hely: 5’ GAGCTC 3’; Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 

Németország) restrikciós endonukleázokat használtuk. Az emésztéseket gyári puffer 

felhasználásával, 16 órán keresztül végeztük, Msp I, Ava II és Sac I enzimek esetén 

37C-on, míg a Tsp509 I enzim esetén 65C-on. A detektálást 2%-os agaróz gélen, 
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gélelektroforézis segítségével végeztük el. A mintákat etídium-bromid segítségével 

tettük láthatóvá (16. ábra). 

 
16. ábra. RFLP a GALT gén p.Q188R, p.K285N, p.N314D mutációira  

és az IVS5nt-24G>A polimorfizmusra 

1. p.Q188R normál; 2. p.Q188R homozigóta; 3. p.Q188R heterozigóta;  

4. p.K285N normál; 5. p.K285N homozigóta; 6. p.K285N heterozigóta;  

7. p.N314D normál; 8. p.N314D homozigóta; 9. p.N314D heterozigóta;  

10. IVS5nt-24G>A G/G genotípus; 11. IVS5nt-24G>A G/A genotípus 

  

A p.Q188R RFLP analízise során az Msp I restrikciós enzim normál genotípus 

esetén a PCR terméket egy helyen hasítja, így két fragmentum keletkezik (111 bp + 602 

bp). A mutáció jelenléte egy újabb hasítási helyet generál, így a mutációra homozigóta 

betegeknél három fragmentumot (111 bp + 273 bp + 329 bp), míg hordozó 

személyeknél négy fragmentumot (111 bp + 273 bp + 329 bp + 602 bp) tudunk 

detektálni (16. ábra). A p.K285N vizsgálatakor a Tsp509 I enzim a PCR terméket 

normál genotípus esetén egy helyen emészti (99 bp + 776 bp). A p.K285N mutáció 

jelenléte a fragmentumban egy újabb hasítási helyet hoz létre, így homozigóta betegek 

esetén három (99 bp + 301 bp + 475 bp), míg heterozigóta személyeknél négy (99 bp + 

301 bp + 475 bp + 776 bp) emésztési terméket lehet kimutatni (16. ábra). A p.N314D 

mutáció RFLP analízise során az Ava II enzim a keletkezett PCR terméket normál 

genotípus esetén négy ponton hasítja, így a gélelektroforézis során öt fragmentum 

keletkezik (30 bp + 42 bp + 58 bp + 164 bp + 581 bp). A p.N314D mutáció még egy 

további hasítási helyet hoz létre a termékben, így homozigóta személynél hat 
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fragmentum (30 bp + 42 bp + 58 bp + 102 bp + 164 bp + 479 bp), míg heterozigóta 

személynél hét fragmentum (30 bp + 42 bp + 58 bp + 102 bp + 164 bp + 479 bp + 581 

bp) keletkezik (a kis méretű fragmentumok nem jól vizualizálhatók gélelektroforézissel, 

de ez az értékelést nem zavarja, 16. ábra). Az IVS5nt -24G>A polimorfizmus RFLP 

vizsgálatakor a Sac I enzim a G/G genotípus esetén a PCR terméket egy ponton hasítja 

(311 bp + 402 bp). Az intron polimorfizmus A variánsa a hasítási helyet „elrontja”, így 

A/A genotípus esetén egy (713 bp), illetve G/A genotípus esetén három (311 bp + 402 

bp + 713 bp) emésztési terméket lehet kimutatni (16. ábra). 

 

4.13.2. A BTD gén p.D444H, p.Q456H és a p.A171T mutációinak RFLP vizsgálata 

 A p.D444H és a p.Q456H mutációk vizsgálata során egy 866 bp hosszú 

(forvard: TggCAgCAATTgAgATTCAg, reverz: TgTAgCCTgTggAAgTgCAA), míg a 

p.A171T vizsgálatakor egy 496 bp hosszú (forvard: CTTgCCCCATTACATTCCAg, 

reverz: AggTTCCgAggAgCATTCTT) fragmentumot amplifikáltunk a 4. exonban, a 

4.10.4. fejezetben leírt paraméterekkel. 

 Az emésztésekhez a p.D444H mutáció vizsgálata során Nla III (hasítási hely: 5’ 

CATG 3’; New England BioLabs), a p.Q456H vizsgálatakor Pml I (hasítási hely: 5’ 

CACGTG 3’; New England BioLabs) és a p.A171T analízisekor a BstE II (hasítási 

hely: 5’ GGTNACC 3’; Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Németország)  

restrikciós endonukleázokat használtuk. Az emésztéseket gyári puffer felhasználásával, 

16 órán keresztül végeztük, Nla III és Pml I enzimek esetén 37C-on, míg a BstE II 

enzim esetén 60C-on. A detektálást 2%-os agaróz gélen, gélelektroforézis segítségével 

végeztük el (17. ábra). 

 A p.D444H mutáció vizsgálatakor a 866 bp hosszú PCR terméket az Nla III 

enzim normál genotípus esetén négy ponton emészti, így öt fragmentumot lehet 

detektálni (5 bp + 29 bp + 135 bp + 321 bp + 376 bp). A mutáció jelenléte egy további 

hasítási helyet hoz létre, így a mutációra homozigóta személy esetén hat (5 bp + 18 bp + 

29 bp + 135 bp + 321 bp + 358 bp), míg heterozigóta személy esetén hét fragmentum (5 

bp + 18 bp + 29 bp + 135 bp + 321 bp + 358 bp + 376 bp) keletkezik (17. ábra). A 

p.Q456H mutáció polimorfizmus vizsgálatakor a 866 bp hosszú termék, normál 

genotípus esetén nem emésztődik a Pml I enzimmel, azonban a mutáció jelenléte 

létrehoz egy hasítási helyet a termékben, így homozigóta mutáns genotípusnál két (333 
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bp + 533 bp), míg heterozigóta genotípusnál három (333 bp + 533 bp + 866 bp) 

fragmentumot lehet kimutatni (17. ábra). A p.A171T mutáció vizsgálata során a BstE II 

enzim a 496 bp hosszú PCR terméket normál genotípus esetén nem hasítja. A mutáció 

jelenléte hasítási helyet hoz létre a fragmentumban, így a mutációra homozigóta 

személynél két (102 bp + 394 bp), míg heterozigóta személynél három (102 bp + 394 bp 

+ 496 bp) emésztési terméket lehet detektálni (17. ábra). A kis méretű fragmentumok 

nem jól detektálhatók gélelektroforézissel, azonban ez a kiértékelést nem befolyásolja. 

 
17. ábra. RFLP a BTD gén p.D444H, p.Q456H és a p.A171T mutációira 

1. p.D444H normál; 2. p.D444H homozigóta; 3. p.D444H heterozigóta;  

4. p.Q456H normál; 5. p.Q456H homozigóta; 6. p.Q456H heterozigóta;  

7. p.A171T normál; 8. p.A171T heterozigóta  

 
 

4.14. Allélspecifikus PCR a p.D444H mutációra 

 A BTD génen található p.D444H mutáció RFLP vizsgálata során három, 

majdnem azonos méretű fragmentumot (321 bp + 358 bp + 376 bp) kell 

megkülönböztetni egymástól (17. ábra). Ezért az RFLP analízis mellett a mutáció 

kimutatására alléspecifikus PCR-t is terveztünk. A két vizsgálatot párhuzamosan 

végezve tudtuk a kiértékelést teljes biztonsággal elvégezni.  

 Általunk tervezett primereket (forvard: mutációra specifikus szekvencia: 

TCTTTCATgggCTTCACACA, normál szekvencia: TCTTTgATgggCTTCACACA; 

reverz: TgTAgCCTgTggAAgTgCAA) használtunk standard PCR körülményeket 

alkalmazva: a kezdeti denaturáció 95C-on 7 percig tartott, melyet 94C-on 30 mp 

denaturáció; 65C-on 30 mp anellálás; majd 72C-on 30 mp lánchosszabbítás követett 

34 cikluson keresztül, a végső extenzió 72C-on 10 percig tartott. A PCR reakcióhoz a 
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Roche cég által gyártott Bioline Immomix-et használtuk. A detektálást 2%-os agaróz 

gélen, gélelektroforézis segítségével végeztük el. 

 

4.15. Statisztikai módszerek 

A klinikai tünetek gyakoriságainak összehasonlítására a Fischer-féle egzakt-

próbát használtuk. A populációgenetikai vizsgálatok során a különböző populációkban, 

a mutációk gyakoriságainak összehasonlítására a χ2-tesztet alkalmaztuk. A számításokat 

a GraphPad Prism szoftver (GraphPad Software, USA) segítségével végeztük el. 
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5. Eredmények 
5.1. Eredmények klasszikus galaktozémiában 

5.1.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 

Vizsgálataink során a nyugat-magyarországi régióban kiszűrt és gondozott 46, 

klasszikus galaktozémiában szenvedő beteg molekuláris genetikai analízisét végeztük el 

(lásd. 4.1.1. fejezet). Összesen 13 különböző germinális mutációt találtunk: nyolc 

misszensz mutációt, 1 nonszensz mutációt, 1 stop kodonban bekövetkező báziscserét, 

melynek következtében a fehérjeátírás tovább folytatódik, valamint három többszörös 

(dupla, ötszörös és hatszoros) mutációt, ahol több genetikai elváltozás együtt öröklődik 

cis helyzetben (7. táblázat). 

 

7. táblázat. A GALT génen detektált mutációk és allélgyakoriságok  

Az általunk leírt, új mutációk vastag betűvel szedettek. 

Mutáció Aminosav- 
csere 

Lokalizáció Allélok  
száma 

Allél- 
gyakoriság 

c.425T>A M142K 5. exon 3 3,3 % 
c.438G>C E146D 5. exon 2 2,2 % 
c.505C>A Q169K 5. exon 1 1,1 % 
c.563A>G Q188R 6. exon 38 41,2 % 
c.610C>T R204X 7. exon 1 1,1 % 
c.611G>C R204P 7. exon 1 1,1 % 
c.855G>T K285N 9. exon 25 27,1 % 
c.889T>C S297P 9. exon 1 1,1 % 
c.940A>G 

c.-119>-116delGTCA 
c.378-27G>C 
c.507+62G>A 
c.508-24G>A 

N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

10. exon 
promóter 
4. intron 
5. intron 
5. intron 

9 9,8 % 

c.940A>G 
c.1018G>A 

c.-119>-116delGTCA 
c.378-27G>C 
c.507+62G>A 
c.508-24G>A 

N314D 
E340K 

5’UTR-119delGTCA 
IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

10. exon 
10. exon 
promóter 
4. intron 
5. intron 
5. intron 

1 1,1 % 

c.940A>G 
652C>T 

N314D 
L218L 

10. exon 
7. exon 

1 1,1 % 

c.974C>T P325L 10. exon 1 1,1 % 
c.1138T>C X380R stop kodon 2 2,2 % 

Nem detektált   6 6,5 % 
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A beteg populációban detektált két leggyakoribb mutációnak a p.Q188R és 

p.K285N mutációk bizonyultak 41,2%-os és 27,1%-os allélgyakorisággal. Kilenc 

allélon találtunk a Duarte-2 variánsnak megfelelő genetikai elváltozást. Ebben az 

esetben a p.N314D mutáció együtt öröklődik egy promóter (5’UTR-119delGTCA) és 

három intron (IVS4nt-27G>C, IVS5nt+62G>A, IVS5nt-24G>A) polimorfizmussal. Egy 

allélon, a Duarte-2 variáns mutációi mellett még egy misszensz mutációt (p.E340K) 

találtunk cis helyzetben. A Duarte-1 variánsnak megfelelő mutációt, ahol a p.N314D 

mutáció egy csendes mutációval (p.L218L) öröklődik együtt, szintén egy allélon 

detektáltuk. A p.M142K, a p.Q169K, a p.R204P és a p.P325L misszensz mutációk, a 

p.R204X nonszensz mutáció és a p.X380R stop kodon mutáció a szakirodalomban 

korábban leírt, ritka klasszikus galaktozémiát okozó mutációk közé tartoznak.  

Ezeken felül két új misszensz mutációt találtunk. A p.E146D mutáció az 5. 

exonban található, egy guanin/citozin báziscsere következtében a 146. aminosavhelyen 

glutaminsav helyett aszparaginsav lesz. A p.S297P mutáció a 9. exonban egy 

timin/citozin pontmutáció eredménye, melynek során a 297. pozícióban normálisan 

található szerin helyett prolin található az aminosavláncban (18. ábra).  

 

 
18. ábra. A GALT génen talált két új mutáció heterozigóta szekvenálási képe 

A: p.E146D mutáció (c.438G>C), glutaminsav > aszparaginsav aminosav csere 

B: p.S297P mutáció, (c.889T>C), szerin > prolin aminosav csere 
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A betegpopuláción túl, huszonnyolc családban összesen 117 közvetlen családtag 

mutációanalízisét végeztük el, akik közül 75-en bizonyultak hordozónak valamelyik 

mutációra. 

 

5.1.2. Prenatális diagnosztika klasszikus galaktozémiában 

A Budapesti Anyagcsere Gondozóközpont korábban külföldi (Németország, 

Ausztria) kollaboráció segítségével végezte a prenatális diagnosztikai vizsgálatokat, 

amennyiben a család ezt kérte. Ilyen módon két családban, összesen négy alkalommal 

került sor prenatális vizsgálatra. 

A molekuláris genetikai vizsgálatok Magyarországon való elindítása óta 1 

esetben volt igény prenatális diagnosztikára, melyet magzatvízből izolált DNS mintán 

végeztünk el. A vizsgált magzat normál genotípust mutatott.  

 

5.1.3. Klasszikus galaktozémia három generáción keresztül 

 A családtagok genetikai vizsgálatakor figyeltünk fel a következőre: az egyik 

családban a klasszikus galaktozémia három generáción keresztül megjelenik.  

 A ma 15 éves fiú (19. beteg) első terhességből, a 40. hétre, 4000 g-mal született. 

Az  újszülöttkori tömegszűrésben a Guthrie-teszt eredménye negatív volt. Feltehetően a 

szűrőpapíros vérminta levétele túl korán, minimális tejtáplálást követően történt meg és 

ezt a szűrőpapíron nem tüntették fel. (Az anyagcsereközpontok ilyen esetben mindig 

kérnek ismételt vérmintát.) Otthonában a háziorvosnak tűnt fel a gyermek fokozódó 

sárgasága, étvágytalansága, súlyvesztése. A neurológiai vizsgálat idegrendszeri eltérést 

nem talált. Egy hónapos korában anémia, hiperbilirubinémia, turgorcsökkenés, 

irritabilitás, hipotónia, valamivel később májduzzanat és kétoldali katarakta is kialakult. 

Ekkor történt újabb anyagcsere-vizsgálat galaktozémia irányába, mely vizsgálat igazolta 

a klasszikus galaktozémiát. A vérmintában 100 mg/dl-nél magasabb galaktózszintet és 

csökkent GALT enzimaktivitást lehetett kimutatni. Transzfúziót követően a gyermeknél 

galaktózmentes diétát kezdtek, melynek következtében a kóros klinikai tünetek 

megszűntek, a májduzzanat elmúlt, a gyermek súlya emelkedni kezdett. A diéta 

megkezdését követően 1 hónappal már csak maradvány-katarakta volt látható. A 

rákövetkező hónapban a szemészeti kontroll a katarakta csaknem teljes felszívódását 

mutatta. Ma a fiúnál centrális szemlencsehomály látható. 
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 A molekuláris genetikai vizsgálat a gyermeknél p.Q188R/p.K285N kevert 

(compound) heterozigóta genotípust mutatott (III./1. – 19. ábra). A családtagok 

genetikai vizsgálatakor derült fény arra, hogy az apa (II./2.) és az apai nagypapa (I./1. – 

19. ábra) mindkét GALT allélján mutációt hordoz. Mindketten p.K285N/p.N314D 

compound heterozigóta genotípussal rendelkeznek. De míg az apa esetében a p.N314D 

mutáció 3 intron polimorfizmussal (IVS4nt-27G>C, IVS5nt+62G>A, IVS5nt-24G>A) 

és egy tetranukleotid promóter delécióval (5’UTR-119delGTCA) öröklődik együtt cis 

helyzetben, vagyis Duarte-2 típusú variánst hordoz, addig a nagypapánál a p.N314D 

mutáció a p.L218L csendes mutációval öröklődik együtt, vagyis az ő esetében Duarte-1 

típusú variánssal találkozunk (19. ábra). A szakirodalom alapján a Duarte-1 típus nem 

okoz enzimaktivitás csökkenést [Shin és mtsai., 1998], a betegnél mégis jelentkeztek 

enyhe klinikai tünetek. Annak ellenére, hogy a genetikai vizsgálatokat megelőzően nem 

tudtak a betegségükről, mindketten részleges laktóz mentes diétát tartottak, mivel azt 

tapasztalták, hogy a tejtől és a különféle tejtermékektől rosszul lettek.  

 
19. ábra  Klasszikus galaktozémia három generáción keresztül 

D1: a p.N314D mutáció a p.L218L csendes mutációval öröklődik együtt; D2: a 

p.N314D mutáció 3 intron polimorfizmussal és egy tetranukleotid promóter delécióval 

öröklődik együtt cis helyzetben 

 

5.1.4. Klasszikus galaktozémiás betegek genotípusai és klinikai tünetei  

Az általunk vizsgált 46 klasszikus galaktozémiás beteg közül 31 betegnek nem 

volt mérhető GALT aktivitása, míg a 15 parciális galaktozémiában szenvedő betegnél 

kb. 25%-os enzimaktivitást tudtunk detektálni (8. táblázat).  
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A 31, 0%-os relatív GALT enzimaktivitással rendelkező beteg közül 29-nek 

voltak súlyos klinikai tünetei csecsemőkorban. A leggyakoribb tünetek közé tartoztak a 

táplálási nehézség, hányás, hasmenés, sárgaság és a hepatomegália. Tizenöt esetben volt 

szükség transzfúzióra vagy teljes vércserére a vérben felhalmozódott magas toxikus 

galaktóz-1-foszfát koncentráció miatt. Három gyermek exitált újszülöttkorban 

galaktozémia miatt. (További négy, újszülöttkorban, galaktozémia miatt exitált gyermek 

családjával nem tudtunk utólag kapcsolatba kerülni, így a dolgozat az ő eseteiket nem 

tartalmazza). Két esetben ismert volt a család érintettsége galaktozémiában, így az 

édesanya már a terhesség alatt galaktozémiás diétát tartott. Az enzimaktivitás mérése a 

születést követően pár órával történt, így a klasszikus galaktozémia diagnosztizálására 

még laktóz/galaktóz tartalmú táplálék (anyatej) bevitele előtt sor került. Így ebben a két 

esetben az újszülöttek semmilyen tünetet nem mutattak. 

A 15, parciális galaktozémiában szenvedő beteg közül hat esetben detektáltunk 

enyhe klinikai tüneteket és/vagy laboratóriumi eltéréseket (enyhe szérum bilirubin és 

májenzim szint emelkedés, sárgaság, némely esetben táplálási nehézség), míg hat 

újszülöttnél semmilyen, galaktozémiára jellemző eltérést nem találtunk. Két parciális 

galaktozémiás gondozott az újszülöttkori tömegszűrés beindítása előtt született (Lásd 

5.1.3. fejezet). Az ő újszülöttkori tüneteikről nincs adat. Egy esetben fodult elő exitus a 

parciális galaktozémiás betegek között, azonban a halál oka nincs összefüggésben a 

galaktozémiával (nagy artéria teljes transzpozíció). 

A diétás kezelés mellett, hosszútávon kialakuló szövődményeket az 5. életévüket 

betöltött gondozottaknál vizsgáltuk (n = 31). A 31 vizsgált beteg közül 25 gondozottnak 

nem volt mérhető GALT aktivitása, míg 6 betegnél volt detektálható reziduális 

enzimaktivitás. A 25 súlyos klasszikus galaktozémiás beteg között 4 gondozottnál 

(16%) alakult ki katarakta, 16 betegnél (64%) jelentkeztek problémák a motoros 

funkciókban (kéz és lábremegés, koordinációs problémák, egyensúly problémák, stb.), 

22 betegnek (88%) volt beszéd problémája (verbalis dyspraxia, megkésett 

beszédfejlődés), 5 gondozott (20%) volt súlyosan mentálisan retardált és 7 lánybetegnél 

(58%) alakult ki hipergonadotróp hipogonadizmus. A vizsgált 6 parciális galaktozémiás 

betegből, egy gondozottnál jelentkezett beszédprobléma, bár feltehetően az ő esetében a 

parciális galaktozémia mellett egyéb szociális tényezők is szerepet játszottak a 

beszédprobléma kialakulásában (8. táblázat). 
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8. táblázat. A nyugat-magyarországi klasszikus galaktozémiában szenvedő betegek  

geno- és fenotípusai (n = 46) 

* = A beteg életkora a disszertáció keletkezésének időpontjában; # = relatív GALT 

enzimaktivitás; vastag vonal felett = klasszikus galaktozémia súlyos formája (n = 31); 

vastag vonal alatt (a túloldalon) = parciális galaktozémia (n = 15); S = súlyos klinikai 

tünetek újszülöttkorban; P = prenatális diéta (anya diétája terhesség alatt); T = 

transzfúzió; E = exitus újszülöttkorban; D = enyhe klinikai tünetek újszülöttkorban; N = 

nincs klinikai tünet újszülöttkorban; K = katarakta; A = abnormalitás a motoros 

funkciókban; B = beszéd problémák; M = mentális retardáció; H = hipergonadotróp 

hipogonadizmus; nd = nem detektált, ismeretlen; aRomán állampolgár; bProf. Dr. 

Sylvia Stöckler-Ipsiroglu (Ausztria) által detektált eredmény; cProf. Dr. Yoon S. Shin 

(Németország) által detektált eredmény; dA halál oka független a galaktozémiától 

 
Betegek 
száma 

Mutáció  
1. allél 

Mutáció  
2. allél 

Kor* 
(év) 

Nem Újszülött-
kori tünetek 

Késői 
tünetek 

GALT# 
aktivitás 

01 p.Q188R p.Q188R 35 Nő S K, A, B, M, H 0% 
02 p.Q188R p.Q188R 35 Férfi S A, B, M 0% 
03 p.Q188R p.Q188R 30 Nő S A, B, H 0% 
04 p.Q188R p.Q188R 29 Férfi P - 0% 
05 p.Q188R p.Q188R 26 Nő S, T B 0% 
06 p.Q188R p.Q188R 24 Férfi S A, B 0% 
07 p.Q188R p.Q188R 8 Férfi S, T - 0% 
08 p.Q188R p.Q188R 7 Nő S, T B 0% 
09 p.Q188R p.Q188R 4 Férfi S, T  0% 
10 p.Q188R p.Q188R 1 Férfi S  0% 
11 p.K285N p.K285N 32 Férfi S, T A, B 0% 
12 p.K285N p.K285N 29 Férfi S A, B, M 0% 
13 p.K285N p.K285N 16 Nő S B, H 0% 
14 p.K285N p.K285N 11 Nő S, T nda 0% 
15 p.Q188R p.K285N 23 Nő S A, B, H 0% 
16 p.Q188R p.K285N 23 Férfi S, T A, B 0% 
17 p.Q188R p.K285N 20 Nő S A, B 0% 
18 p.Q188R p.K285N 18 Nő S B 0% 
19 p.Q188R p.K285N 16 Férfi S, T K, A, B 0% 
20 p.Q188R p.K285N 15 Férfi P A, B 0% 
21 p.Q188R p.K285N 7 Nő S B 0% 
22 p.Q188R p.K285N 7 Nő S A, B, H 0% 
23  p.Q188R p.K285N - Nő S, T, E  0% 

24 b p.Q188R p.K285N - Nő S, T, E  0% 
25 p.Q188R p.X380R 29 Férfi S, T A, B 0% 
26 p.Q188R p.X380R 25 Nő S B, H 0% 
27 p.Q188R p.S297P 39 Férfi S, T K, A, B, M 0% 
28 p.Q188R p.M142K 20 Nő S A, B, M, H 0% 
29 p.K285N p.R204X 11 Férfi S, T A, B 0% 
30 p.K285N p.Q169K 6 Férfi S, T K 0% 
31c p.M142K p.R204P - Nő S, T, E  0% 
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Betegek 
száma 

Mutáció  
1. allél 

Mutáció  
2. allél 

Kor* 
(év) 

Nem Újszülött-
kori tünetek 

Késői 
tünetek 

GALT# 
aktivitás 

32 p.Q188R p.E146D 25 Nő D - 25% 
33 p.Q188R p.E146D 16 Férfi N B 25% 
34 p.K285N nd 4 Nő N  25% 
35 p.K285N nd 4 Férfi N  25% 
36 p.K285N p.N314D 

p.L218L 
60 Férfi nd - 50% 

37 p.Q188R p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

19 Nő D - 25% 

38 p.Q188R  p.N314D 
p.E340K 

5’UTR-119delGTCA 
IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

14 Férfi D - 25% 

39 p.K285N p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

41 Férfi nd - 25% 

40 p.K285N p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

- Férfi Ed  25% 

41 p.P325L p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

4 Férfi N  25% 

42 p.M142K p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

3 Nő D  25% 

43 nd p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

4 Nő D  25% 

44 nd p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

3  Nő N  25% 

45 nd p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

3 Nő N  25% 

46 nd p.N314D 
5’UTR-119delGTCA 

IVS4nt-27G>C 
IVS5nt+62G>A 
IVS5nt-24G>A 

2 Nő D  25% 
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5.1.5. Populációgenetikai vizsgálatok eredményei klasszikus galaktozémiában 

Populációgenetikai vizsgálataink során munkánk célja a klasszikus galaktozémiát 

okozó három leggyakoribb mutáció hordozósági gyakoriságának meghatározása volt a 

magyar egészséges populációban. Száz, egymással nem rokon donor személyből izolált 

DNS mintán vizsgáltuk restrikciós fragmentumhossz polimorfizmussal a p.Q188R, a 

p.K285N és a p.N314D mutációk előfordulását. A p.N314D mutációval asszociáló Los 

Angeles és Duarte variánsok megkülönböztetésére a p.N314D mutációt hordozó 

mintákon elvégeztük az IVS5nt-24G>A polimorfizmus PCR-RFLP analízisét. Az intron 

polimorfizmus A (adenin) variánsa a D2 típussal asszociál, viszont nincs jelen a D1 

típusban. 

Az általunk vizsgált száz DNS minta egyike sem volt hordozó a p.Q188R és a 

p.K285N mutációkra. 

A p.N314D PCR-RFLP analízise során, tizenkilenc donor személy heterozigóta, 

illetve két személy homozigóta volt a mutációra, mely 11,5%-os allélgyakoriságot 

eredményezett (9. táblázat).  

 

9. táblázat. A p.N314D mutáció, a Duarte-1 és Duarte-2 variánsok allélgyakorisága a 

magyar egészséges populációban 

 p.N314D 
(D1 + D2) 

IVS5nt-24G>A 
(D2) 

 
(D1) 

Esetszám 100 21 21 
Heterozigóták száma 19 16 5 
Homozigóták száma 2 1 0 
Allélszám (össz) 200 200 200 
Normál allélek száma 177 182 195 
Mutációt hordozó allélek száma 23 18 5 
Allélgyakoriság 11,5% 9% 2,5% 
 

A tizenkilenc, a p.N314D mutációra heterozigóta személy közül tizenötnél 

detektáltuk az IVS5nt-24G>A polimorfizmust, míg négy személy esetében az eredeti G 

(guanin) variáns fordult elő (9. táblázat). A két p.N314D mutációra homozigóta személy 

közül az egyik homozigóta, a másik heterozigóta volt a vizsgált intron polimorfizmusra, 

vagyis az egyik személy homozigóta volt a D2 variánsra, míg a másik kevert 

(compound) heterozigóta a D2 és a D1 típusokra. A D2/D2 genotípus körülbelül 50%-

os GALT enzimaktivitás csökkenést eredményez, és legtöbbször nincs fenotípusos 
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következménye. A D1/D2 genotípus esetében, érdekes módon amíg a D2 variáns 

csökkenti a GALT enzimaktivitást, addig a másik allélon lévő D1 növeli, így ez a 

genotípus nem okoz klinikai manifesztációt. 

Összesen a D2 variáns allélgyakorisága 9%-nak, míg a D1 variáns 

allélgyakorisága 2,5%-nak adódott az általunk vizsgált populációban (9. táblázat).  

 

5.2. Eredmények galaktokináz-hiányban  

5.2.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 

A Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban 1976 óta kiszűrt, igazoltan 

galaktokináz-hiányban szenvedő 6 beteg, valamint további 14, a nyugat-magyarországi 

régióban emelkedett galaktóz szinttel kiszűrt, de GALT enzimaktivitás csökkenést nem 

mutató beteg esetében is elvégeztük a GALK1 gén mutációanalízisét. A molekuláris 

genetikai vizsgálatok eredményeként két különböző germinális misszensz mutációt 

találtunk (10. táblázat). 
 

10. táblázat. A GALK1 génen detektált mutációk és allélgyakoriságok  

Az általunk leírt, új mutáció vastag betűvel szedett. 

Mutáció Aminosav- 
csere 

Lokalizáció Allélok  
száma 

Allél- 
gyakoriság 

c.82C>A P28T 1. exon 10  83,3 % 
c.2430T>C L263P 5. exon 2 16,7 % 

  

A vizsgált hat beteg közül öt homozigóta volt a p.P28T misszensz mutációra, így 

a szakirodalomban leírt, leggyakoribb galaktokináz-hiányt okozó mutáció a saját 

beteganyagunkban 83,3%-os allélgyakorisággal fordult elő.  

Egy beteg homozigóta volt egy korábban nem leírt misszensz mutációra. A 

p.L263P mutáció az 5. exonban egy timin/citozin pontmutáció eredménye, melynek 

következtében a 263. pozícióban normálisan található leucin helyett prolin található az 

aminosavláncban (20. ábra). A mutáció allélgyakorisága 16,7%-nak adódott az általunk 

vizsgált betegpopulációban. 

A tizennégy, emelkedett galaktóz szinttel kiszűrt, normál GALT aktivitással 

rendelkező beteg molekuláris genetikai analízise során, a GALK1 gén általunk vizsgált 

régióiban (lásd. 4.10.2. fejezet) nem detektáltunk mutációt. Viszont ebben a 
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betegcsoportban találtunk egy promóter (c.-179A>G) és egy intron polimorfizmust 

(IVS8nt-40C>T [c.1171-40C>T]) a 7. intronban. 

 

 
20. ábra. A GALK1 génen talált  új mutáció homozigóta szekvenálási képe 

p.L263P mutáció (c.2430T>C), leucin > prolin aminosav csere 
 

A betegeken túl, egy családban tizenkét közvetlen családtagnál végeztünk 

molekuláris genetikai vizsgálatot, akik közül öten bizonyultak hordozónak a p.P28T 

mutációra. Érdekesség, hogy ez a család anyai ágon hordozta a GALT gén Los Angeles 

variánsát. A családban összesen heten voltak hordozók a p.N314D:p.L218L mutációra, 

köztük a galaktokináz-hiányban szenvedő gondozott (III./1.), valamint a p.P28T 

mutációra hordozó édesanya (II./3.) és anyai nagypapa (I./3.) (21. ábra). Illetve egy 

családtag homozigóta volt a Los Angeles variánsra (II./7.). 

 
21. ábra  Galaktokináz-hiányos beteg családfája; a család hordozza a GALK1 gén 

p.P28T mutációját és a GALT gén Los Angeles variánsát (D1) 
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5.2.2. Galaktokináz-hiányos betegek klinikai tünetei 

 Az általunk vizsgált valamennyi galaktokináz-hiányos beteg roma származású. 

A galaktokináz-hiány legjellemzőbb klinikai tünete a szürkehályog, mely kezeletlenül 

minden esetben kialakul a betegekben. Laktózmentes/galaktózszegény diéta 

alkalmazásával a katarakta megjelenése megakadályozható.  

A hat – molekuláris genetikai vizsgálattal igazolt – galaktokináz-hiányban 

szenvedő beteg közül egy gondozottnál (01) detektáltunk szürkehályogot (11. táblázat). 

A betegnél a kongenitális katarakta még prenatálisan alakult ki. A beteg édesanyja a 

terhesség alatt nagyobb mennyiségű tejet fogyasztott. Az újszülöttkori szűrővizsgálatok 

során felismerésre került betegnél már újszülöttkorban a szemlencsében mindkét 

oldalon hátsó kérgi homály volt észlelhető. Az azonnal bevezetett galaktozémiás diéta 

mellett veleszületett kataraktája fokozatosan javult. Az étrendi előírásokat a család jól 

betartotta, ennek ellenére az első félévben tapasztalt javulás után mindkét oldalon a 

szemlencsékben maradandó hátsó kérgi homály volt detektálható. 
 

11. táblázat. A nyugat-magyarországi galaktokináz-hiányban szenvedő betegek  geno- 

és fenotípusai (n = 6) 

* = A beteg életkora a disszertáció keletkezésének időpontjában; K = katarakta; SM = 

szomatomentális retardáció; a = herpes encephalitisen átesett beteg 
Betegek 
száma 

Mutáció  
1. allél 

Mutáció  
2. allél 

Kor* 
(év) 

Nem Kiszűrési  
galaktóz szint 

Klinikai 
tünetek 

01 p.P28T p.P28T 27 Férfi 100 mg/dl K 
02a p.P28T p.P28T 13 Nő 100 mg/dl SM 
03 p.P28T p.P28T 10 Férfi 100 mg/dl - 
04 p.P28T p.P28T 8 Férfi 40 mg/dl - 
05 p.P28T p.P28T 3 Férfi 60 mg/dl - 
06 p.L263P p.L263P 31 Férfi 60 mg/dl - 

  

Egy galaktokináz-hiányban szenvedő gyermek (02) súlyosan szomatomentálisan 

retardált, azonban ennek feltehetően nincs köze a galaktokináz-hiányhoz, a beteg 

újszülöttkorában herpes encephalitisen esett át. 
  

5.3. Eredmények UDP-galaktóz-4-epimeráz-hiányban 

5.3.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 

A tizennégy, emelkedett galaktóz szinttel kiszűrt, normál GALT aktivitással 

rendelkező beteg mutációanalízisét elvégezve, a GALE gén általunk vizsgált régióiban 

(lásd. 4.10.3. fejezet) nem detektáltunk mutációt. 
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5.4.  Eredmények biotinidáz-hiányban 

5.4.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 

A vizsgált 60 biotinidáz-hiányos betegben összesen 24 különböző germinális 

mutációt találtunk: 18 misszensz mutációt (ezek közül két dupla mutációt), egy 

nonszensz mutációt, két egybázisos deléciót, egy deléciós-inszerciós komplex mutációt, 

egy intronikus splice site mutációt és egy 3’ splice akceptor helyet létrehozó 

pontmutációt (12. táblázat). 

 

12. táblázat.  A BTD génen detektált mutációk és allélgyakoriságok  

Az új mutációk vastag betűvel szedettek. 

Mutáció Aminosav- 
csere 

Lokalizáció Allélok 
száma 

Allél- 
gyakoriság 

c.98:d7i3 Frameshift 2. exon 9 7,5 % 
c.100G>A Deléció 2. exon 1 0,83 % 
c.136G>T E46X 2. exon 1 0,83 % 
c.184G>A V62M 2. exon 1 0,83 % 
c.212T>C 
c.236G>A 

L71P 
R79H 

2. exon 
2. exon 

1 0,83 % 

c.245C>A A82D 2. exon 1 0,83 % 
c.310-1G>T IVS2nt-1G>T 2. intron 1 0,83 % 
c.334G>A E112K 3. exon 3 2,5 % 
c.341G>T G114V 3. exon 1 0,83 % 
c.406delC Frameshift 3. exon 1 0,83 % 
c.454A>C T152P 3. exon 1 0,83 % 
c.469C>T R157C 4. exon 2 1,67 % 
c.511G>A 
c.1330G>C 

A171T 
D444H 

4. exon 
4. exon 

12 10 % 

c.584A>G N195S 4. exon 2 1,67 % 
c.595G>A V199M 4. exon 1 0,83 % 
c.631C>T R211C 4. exon 1 0,83 % 
c.643C>T L215F 4. exon 1 0,83 % 
c.652G>C E218Q 4. exon 1 0,83 % 
c.832C>G L278V 4. exon 3 2,5 % 
c.933delT Frameshift 4. exon 3 2,5 % 

c.1253G>C C418S 4. exon 1 0,83 % 
c.1330G>C D444H 4. exon 48 40 % 
c.1368A>C Q456H 4. exon 17 14,2 % 
c.1612C>T R538C 4. exon 6 5 % 

Nem detektált   1 0,84 % 
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 A leggyakoribb mutációnak a betegeink között a részleges biotinidáz-hiány 

kialakulásáért felelős p.D444H misszensz mutáció bizonyult 40%-os allélgyakorisággal. 

Viszonylag magas allélgyakoriságot további négy mutációnál detektáltunk. A p.Q456H 

misszensz mutáció a leggyakoribb „klasszikus” biotinidáz-hiányt okozó mutáció 

(homozigóta formában a betegség súlyos formáját okozza). A nyugat-magyarországi 

betegek között 14,2%-os allélgyakorisággal fordult elő. A p.A171T:D444H mutáció – 

ahol cis helyzetben két aminosavcserét okozó pontmutáció található – gyakorisága 10% 

volt. A c.98:d7i3 deléciós-inszerciós komplex mutáció esetében 7,5%, míg a p.R538C 

misszensz mutáció esetében 5% allélgyakoriságot tudtunk detektálni. A felsorolt 5 

leggyakoribb mutáció teszi ki az össz-allélgyakoriság 76,7%-át (12. táblázat). 

A szakirodalom által korábban leírt, ritka mutációk közül detektáltunk tíz 

aminosavcserével járó pontmutációt (p.V62M, p.A82D, p.E112K, p.G114V p.V199M, 

p.R211C, p.L215F, p.E218Q, p.L278V, p.C418S), egy dupla misszensz mutációt 

(p.L71P: p.R79H), egy intronikus splice site mutációt (IVS2nt-1G>T), egy egybázisos 

deléciót a 4. exonban (c.933delT) és egy 3’ splice akceptor helyet létrehozó 

pontmutációt a második exonban (c.100G>A). Az összesen tizenhárom korábban leírt, 

ritka mutáció össz-allélgyakorisága a saját beteganyagunkban 16,63% volt (12. 

táblázat). 

Ezeken felül öt, korábban nem leírt új mutációt detektáltunk a BTD génen. A 

p.E46X nonszensz mutáció esetében egy guanin/timin báziscsere következtében az 

aminosavlánc 46. pozíciójában egy terminációs kodon jön létre (22.A. ábra). A p.T152P 

mutáció a harmadik exonban egy adenin/citozin báziscsere során létrejövő, és a 152. 

kodonban egy treonin/prolin cserét eredményező mutáció (22.B. ábra). A p.R157C 

mutáció esetében egy citozin/timin nukleotidcsere okoz egy arginin/cisztein 

aminosavcserét a biotinidáz fehérje 152. pozíciójában (22.C. ábra). A harmadik általunk 

újonnan leírt misszensz mutáció a p.N195S, ahol egy adenin/guanin báziscsere a 195. 

kodonban egy aszparagin/szerin cserét eredményez (22.D. ábra). Továbbá detektáltunk 

egy egybázisos deléciót a harmadik exonban: a c.406delC mutáció esetében egy citozin 

deletálódása eredményez kereteltolódást a bázissorrendben (22.E. ábra). Az általunk 

leírt mutációk össz-allélgyakorisága a vizsgált betegpopulációban 5,83%-nak adódott. 
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22. ábra. A BTD génen talált öt új mutáció heterozigóta szekvenálási képe 

A: p.E46X mutáció (c.136G>T), glutaminsav > stop kodon csere 

B: p.T152P mutáció (c.454A>C), treonin > prolin aminosav csere 

C: p.R157C mutáció (c.469C>T), arginin > cisztein aminosav csere 

D: p.N195S mutáció (c.584A>G), aszparagin > szerin aminosav csere 

E: c.406delC deléciós mutáció 

 

 Enzimaktivitás csökkenést és ezáltal betegséget okozó mutációkon túl, találtunk 

két csendes mutációt is: a p.L215L (c.645C>T) mutációt egy esetben, míg a p.C471C 

(c.1413T>C) aminosavcserével nem járó mutációt három egymástól független 

családban, összesen hat személyben tudtuk kimutatni. Emellett egy hordozó személyben 

(29-01) detektáltunk még egy, a biotinidáz-hiány súlyos formáját okozó misszensz 

mutációt: p.T532M (c.1595C>T). 

 A betegeken kívül, harminchat családban összesen 132 közvetlen családtag 

molekuláris genetikai analízisét végeztük el, akik közül 95-en bizonyultak hordozónak 

valamelyik biotinidáz-hiányt okozó mutációra. 
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5.4.2. Biotinidáz-hiányos betegek genotípusai és klinikai tünetei  

A nyugat-magyarországi régióban a biotinidáz-hiány súlyos formája (relatív 

BTD enzimaktivitás < 10%) tizenegy családban, összesen 12 betegben fordult elő, míg 

a betegség részleges enzimhiánnyal járó típusát (relatív BTD enzimaktivitás 10-30%) 

negyvenegy családban, összesen 47 betegben szűrtük ki az újszülöttkori tömegszűrés 

során. Egy parciális biotinidáz-hiányos beteg (23-02) kilétére a családtagok genetikai 

vizsgálata során derült fény. Így összesen 60 biotinidáz-hiányban szenvedő beteg 

molekuláris genetikai és klinikai vizsgálatát végeztük el (13. táblázat).  

Hat további, az újszülöttkori tömegszűrés keretében kiszűrt, csökkent biotinidáz 

enzimaktivitással (kb. 30-40%) rendelkező személy esetében is elvégeztük a 

molekuláris genetikai vizsgálatot (14. táblázat). 

 

13. táblázat. A nyugat-magyarországi súlyos (n=12) és részleges (n=48) biotinidáz-

hiányban szenvedő betegek geno- és fenotípusai  

* = A beteg életkora a disszertáció keletkezésének időpontjában; vastag vonal felett = 

súlyos biotinidáz-hiány; vastag vonal alatt = részleges biotinidáz-hiány; I = izom 

hipotónia; Sz = száraz, hámló bőr; E = ekcéma; H = haj- és egyéb szőrhiány, hajhullás, 

A = allergia; nd = nem detektált; - = nincs tünet; üres = 1 éven aluli gyermek 
Betegek 
száma 

Mutáció 
1. allél 

Mutáció 
2. allél 

Biot. akt. 
nmol/min/ml 

Biotinidáz 
akt. % 

Kor 
(év)* 

Újszülöttkori 
tünetek 

Késői 
tünetek 

05-01 p.Q456H p.Q456H 0,14 2 % 15 I, Sz E, Sz 
06-01 p.E218Q p.L278V 0,07 1 % 10 - Sz 
07-01 p.E112K p.Q456H 0,07 1 % 4 I, Sz Sz, H 
19-01 c.933delT p.Q456H 0,21 3 % 12 Sz E, Sz, H, A 
28-01 p.E112K p.R538C 0,07 1 % 10 I Sz 
28-02 p.E112K p.R538C 0,07 1 % 13 I E 
30-01 p.Q456H p.R538C 0,14 2 % 9 - Sz 
36-01 c.98:d7i3 p.L71P 

p.R79H 
0,14 2 % 18 I, Sz Sz 

37-01 p.V62M IVS2nt-1G>T 0,07 1 % 17 I Sz 
38-01 p.A82D nd 0,28 4 % 19 - E 
39-01 p.V199M p.R211C 0,50 7 % 18 I, Sz E 
56-01 c.406delC p.A171T 

p.D444H 
0,36 5 % 0,5 I  

Betegek 
száma 

Mutáció 
1. allél 

Mutáció 
2. allél 

Biot. akt. 
nmol/min/ml 

Biotinidáz 
akt. % 

Kor 
(év)* 

Újszülöttkori 
tünetek 

Késői 
tünetek 

04-01 p.Q456H p.D444H 1,63 23 % 5 Sz E, Sz 
09-01 p.Q456H p.D444H 1,49 21 % 4 Sz E, Sz 
09-02 p.Q456H p.D444H 1,35 19 % 10 Sz E, Sz 
13-01 p.Q456H p.D444H 1,56 22 % 15 I, Sz - 
13-02 p.Q456H p.D444H 1,70 24 % 12 - E, Sz, A 
15-01 p.Q456H p.D444H 1,49 21 % 4 Sz Sz, H 
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26-01 p.Q456H p.D444H 1,42 20 % 13 I, E, Sz - 
31-01 p.Q456H p.D444H 1,28 18 % 17 I - 
45-01 p.Q456H p.D444H 1,70 24 % 3 - - 
50-01 p.Q456H p.D444H 1,78 25 % 3 - - 
52-01 p.Q456H p.D444H 1,63 23 % 2 I, - 
55-01 p.Q456H p.D444H 1,56 22 % 2 - - 
01-02 p.A171T 

p.D444H 
p.D444H 1,21 17 % 11 I, Sz Sz, A 

01-03 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,28 18 % 13 Sz Sz, A 

10-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,35 19 % 8 Sz E, Sz 

24-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,35 19 % 10 Sz, H - 

27-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,63 23 % 14 I E, Sz 

35-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,70 24 % 5 - - 

44-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,28 18 % 3 I Sz 

46-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,42 20 % 3 I - 

48-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,63 23 % 3 I, Sz Sz 

49-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,21 17 % 3 I Sz 

51-01 p.A171T 
p.D444H 

p.D444H 1,63 23 % 2 I - 

02-01 c.98:d7i3 p.D444H 0,85 12 % 15 I - 
11-01 c.98:d7i3 p.D444H 0,99 14 % 9 I, H A 
14-01 c.98:d7i3 p.D444H 1,28 18 % 13 I E 
17-01 c.98:d7i3 p.D444H 0,99 14 % 8 I, Sz - 
17-02 c.98:d7i3 p.D444H 1,07 15 % 7 Sz - 
22-01 c.98:d7i3 p.D444H 0,99 14 % 4 I, Sz, H Sz 
25-01 c.98:d7i3 p.D444H 0,85 12 % 15 Sz E, Sz 
33-01 c.98:d7i3 p.D444H 1,21 17 % 5 I, Sz Sz 
34-01 p.R538C p.D444H 1,56 22 % 15 I - 
34-02 p.R538C p.D444H 1,14 16 % 19 Sz Sz 
42-01 p.R538C p.D444H 1,35 19 % 3 I, Sz Sz 
20-01 p.L278V p.D444H 1,21 17 % 7 I, Sz E 
41-01 p.L278V p.D444H 0,99 14 % 3 I, Sz - 
21-01 p.R157C p.D444H 1,63 23 % 5 - E, Sz 
21-03 p.R157C p.D444H 1,28 18 % 14 - E, Sz, A 
23-01 p.N195S p.D444H 1,49 21 % 4 - - 
23-02 p.N195S p.D444H 1,49 21 % 38 nd - 
43-01 c.933delT p.D444H 1,85 26 % 3 I Sz 
57-01 c.933delT p.D444H 1,56 22 % 0,5 I, Sz  
03-01 p.T152P p.D444H 1,42 20 % 4 - - 
12-01 p. C418S p.D444H 1,70 23 % 13 - - 
16-01 p.E46X p.D444H 1,42 20 % 4 Sz H 
32-01 p.L215F p.D444H 1,21 17 % 15 I, Sz Sz 
53-01 p.G114V p.D444H 2,06 29 % 2 - E, Sz 
54-01 c.100G>A p.D444H 1,14 16 % 3 I, Sz Sz, H 
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 A súlyos biotinidáz-hiányban szenvedő betegek között a leggyakoribb mutáció a 

p.Q456H misszensz mutáció volt: 4 beteg 5 allélján volt detektálható. A p.R538C és a 

p.E112K mutációkat 3-3 gyermeknél találtuk meg, illetve a betegek ezen csoportjában 

további 12 különböző mutációt detektáltunk (c.98:d7i3, p.V62M, p.A82D, p.V199M, 

p.R211C, p.E218Q, p.L278V, p.L71P:R79H, c.933dT, c.310-1G>T, p.A171T:p.D444H; 

c.406delC). Az egyik gyermek (38-01) esetében a betegséget okozó mutációt csak az 

egyik allélon találtuk meg. Mivel vizsgálataink során a kódoló régiót és a splicing 

helyeket szekvenáltuk, ezért a másik allélon lévő mutáció feltehetően a gén szabályozó 

régiójában helyezkedik el (13. táblázat). 

A súlyos biotinidáz-hiányos betegek szérum biotinidáz enzimaktivitása a 

vizsgált betegek körében 1 és 7% között található (0,07-0,5 nmol/min/ml). A Budapesti 

Anyagcsere Gondozó Központban gondozott tizenkét beteg közül újszülöttkorban 8 

gyermeknél (66,67%) találtunk izomhipotóniát (elsősorban nyaki és háti), illetve 5 

újszülöttnél (41,67%) jelentkeztek különféle bőrproblémák. 3 gyermeknél (25%) nem 

találtunk klinikai tüneteket újszülöttkorban. A későbbi életszakaszokban jelentkező 

klinikai tüneteket egy éves kor után vizsgáltuk. Mind a tizenegy gondozottnál 

jelentkeztek a betegség bizonyos klinikai tünetei, különös tekintettel a bőrproblémákra 

(100%), melyet az összes súlyos biotinidáz-hiányos betegnél detektáltuk. Kezelés 

mellett alopeciát 2 gyermek (18%) esetében találtunk, illetve 1 gyermek (9%) szenved 

súlyos allergiában (13. táblázat). 

Részleges biotinidáz-hiányban szenvedő valamennyi beteg (n = 48) az egyik 

allélon a p.D444H (c.1330G>C) mutációt hordozta. A másik allélon a két leggyakoribb 

betegséget okozó mutációnak a p.Q456H és a p.A171T:D444H mutációk bizonyultak, 

melyeket 12 illetve 11 gondozottnál találtunk meg. Szintén gyakorinak számít a 

c.98:d7i3 deléciós-inszerciós komplex mutáció, melyet 8 gyermeknél detektáltunk. A 

betegség ezen típusánál további tizenegy biotinidáz-hiányt okozó mutációt tudtunk 

kimutatni (p.E46X, p.G114V, p.T152P, p.R157C, p.N195S, p.L215F, p.L278V, 

p.C418S, p.R538C, c.933dT, c.100G>A) (13. táblázat). 

 Részleges bitotinidáz-hiány esetén a reziduális biotinidáz enzimaktivitás 12 és 

29% között volt (0,85-2,06 nmol/min/ml) az általunk vizsgált betegpopulációban. Az 

újszülöttkori tömegszűrés keretében kiszűrt 47 beteg 53,19%-ánál (n = 25) tapasztaltunk 

izomtónus gyengeséget, 51,06% (n = 24) mutatott valamilyen bőrtünetet (ekcéma; 
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száraz, hámló bőr stb.) és 6,38%-nál (n = 3) jelentkezett alopecia. Tizenegy betegnél 

(23,4%) újszülöttkori klinikai tünetet nem észleltünk. A késői klinikai szimptómákat 

egy éves kor után vizsgáltuk (n = 47). A gondozottak 53,19%-ánál (n = 25) 

tapasztaltunk száraz, hámló, kiütéses bőrt és/vagy ekcémát, 3 gyermeknél találtunk 

(6,38%) alopeciát, 5 gyermeknél (10,6%) allergiát. A betegcsoport 42,55%-ában (n = 

20) – kezelés mellett – nem manifesztálódott semmilyen, a biotinidáz-hiányra jellemző 

késői klinikai tünet (13. táblázat). 

 A súlyos és részleges biotnidáz-hiányos betegeken túl hat további, csökkent 

biotinidáz enzimaktivitással (kb. 30-40%) rendelkező, az újszülöttkori tömegszűrésben 

kiszűrt személy esetében is elvégeztük a molekuláris genetikai vizsgálatot. Ezen 

személyek a szakirodalom alapján nem tekinthetők „klasszikus értelemben vett” 

biotinidáz-hiányos betegeknek, azonban csökkent enzimaktivitásuk több esetben 

klinikai tünetek manifesztálódásához vezetett. A hat személy közül öten homozigóták 

voltak a p.D444H mutációra, illetve egy személy kevert (compound) heterozigóta 

formában hordozta a p.T532M misszensz és a p.L215L csendes mutációkat. A BTD 

enzimaktivitás ebben a csoportban 27-40% közé esett (1.92-2,84 nmol/min/ml), az 

átlagos enzimaktivitás 33,17  6,83% volt. A p.D444H homozigóta személyeknél 

újszülöttkorban nem jelentkeztek klinikai tünetek. A p.T532/p.L215L genotípus mellett 

újszülöttkorban enyhe nyaki- és háti izomhipotóniát lehetett detektálni. A késői klinikai 

szimptómák közül, előírt kezelés mellett a vizsgált személyek 66,67%-ában jelentkeztek 

bőrproblémák, 16,67%-ban alopecia és szintén 16,67%-ban izomtónus gyengeség (14. 

táblázat). 
 

14. táblázat. 30-40% relatív biotinidáz enzimaktivitással rendelkező személyek geno- 

és fenotípusai  

* = Biotinil-hidroláz aktivitás (nmol/min/ml); ** = Százalékos biotinidáz aktivitás (%); 

*** = A beteg életkora a disszertáció keletkezésének időpontjában; I = izom hipotónia; 

Sz = száraz, hámló bőr; E = ekcéma; H = haj- és egyéb szőrhiány, hajhullás  
Betegek 
száma 

Mutáció 
1. allél 

Mutáció 
2. allél 

Biotinidáz 
aktivitás* 

Biotinidáz 
aktivitás** 

Kor 
(év)*** 

Újszülöttkori 
tünetek 

Késői 
tünetek 

08-01 p.D444H p.D444H 1,92 27 % 4 - Sz 
18-01 p.D444H p.D444H 2,34 33 % 4 - Sz 
40-01 p.D444H p.D444H 1,99 28 % 14 - E, Sz, H 
47-01 p.D444H p.D444H 2,84 40 % 3 - - 
58-01 p.D444H p.D444H 2,56 36 % 3 - - 
29-01 p.T532M p.L215L 2,49 35 % 4 I Sz, I 
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5.4.3. Populációgenetikai vizsgálatok eredményei biotinidáz-hiányban 

Populációgenetikai vizsgálataink során a biotinidáz-hiányt okozó három 

leggyakoribb mutáció hordozósági gyakoriságát vizsgáltuk a magyar egészséges 

populációban. Száz nem rokon donor személyből izolált DNS mintán analizáltuk a 

p.D444H, a p.Q456H és a p.A171T:p.D444H mutációk előfordulását. A p.A171T 

misszensz mutáció jelenlétét csak a p.D444H mutációra pozitív személyek esetében 

végeztük el, mivel a p.A171T kizárólag dupla mutációként fordul elő.  

A részleges biotnidáz-hiány kialakulásában szerepet játszó p.D444H mutáció 

kimutatására PCR-RFLP analízist és allélspecifikus PCR-t is végeztünk egyidejűleg. A 

száz vizsgált személyből tizenegyen bizonyultak hordozónak, mely 5,5%-os 

allélgyakoriságot eredményezett (15. táblázat). 

A betegek között leggyakoribb „klasszikus” mutációt, a p.Q456H misszensz 

mutációt egy donor személyben tudtuk kimutatni heterozigóta formában, mely 0,5%-os 

allégyakoriságot jelent az általunk vizsgált populációban (15. táblázat). 

A p.A171T mutáció PCR-RFLP analízisét a p.D444H mutációra hordozó tizenegy 

személynél végeztük el. Egyikük sem volt hordozó a p.A171T mutációra (15. táblázat). 

 

15. táblázat. A p.D444H, a p.Q456H és a p.A171T:p.D444H mutációk  

allélgyakorisága a magyar egészséges populációban 

 p.D444H p.Q456H p.A171T: 
p.D444H 

Esetszám 100 100 11 
Heterozigóták száma 11 1 0 
Homozigóták száma 0 0 0 
Allélszám (össz) 200 200 200 
Normál allélek száma 189 199 200 
Mutációt hordozó allélek száma 11 1 0 

Allélgyakoriság 5,5 % 0,5 % 0 % 
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6. Megbeszélés 
6.1. A klasszikus galaktozémia eredményeinek megbeszélése 

6.1.1. A klasszikus galaktozémia incidenciája 

A Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban 1976 óta több mint 2 millió újszülött 

szűrése történt galaktozémiára. Összesen 42 újszülött esetében diagnosztizáltak 

klasszikus galaktozémiát. Közülük harmincnak nem volt detektálható GALT 

enzimaktivitása, míg tizenkét gyermeknél kb. 25%-os reziduális enzimaktivitást lehetett 

kimutatni. A 42 kiszűrt gyermek közül hét beteg exitált újszülöttkorban klasszikus 

galaktozémia miatt, így a mortalitási arány 1:6. A klasszikus galaktozémia gyakorisága 

a nyugat-magyarországi régióban: 1: 47.480 (16. táblázat).  

 

16. táblázat. A klasszikus galaktozémia szűrésének statisztikai adatai 1976 és 2008. 

december 31. között 

Betegség Szűrés 
kezdete 

Összes 
szűrés 

Kiszűrt betegek 
száma 

Gyakoriság 

Klasszikus galaktozémia 
(össz) 

1976 2.008.474 42 1: 47.480 

Súlyos forma 1976 2.008.474 30 1: 66.900 
Parciális galaktozémia 1976 2.008.474 12 1: 167.400 

 

 A betegség hazai incidenciája megegyezik a kaukázusi populációban a 

szakirodalom által leírt gyakorisággal. Suzuki és mtsai. egy átfogó, több etnikumot 

érintő tanulmány keretében írták le, hogy a klasszikus galaktozémiás betegek 

élveszületésének gyakorisága átlagosan 1:47.000 a fehér népességben [Suzuki és mtsai., 

2001]. Ettől az értéktől némiképp eltérnek a nyugat-európai adatok, ahol a betegség 

gyakorisága 1:23.000 és 1:44.000 között található [Honeyman és mtsai., 1993; 

Schweitzer-Krantz, 2003; Bosch és mtsai., 2005].  

 

6.1.2. Mutációspektrum klasszikus galaktozémiában 

 A nyugat-magyarországi régióban regisztrált klasszikus galaktozémiás betegek 

(n = 46) mutációanalízisét elvégezve összesen 13 különböző germinális mutációt 

találtunk: nyolc misszensz mutációt, 1 nonszensz mutációt, 1 stop kodonban 

bekövetkező báziscserét, valamint három többszörös (dupla, ötszörös és hatszoros) 

mutációt, ahol több genetikai elváltozás együtt öröklődik cis helyzetben (23. ábra). 
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23. ábra. A Budapesti Anyagcsere Központban gondozott klasszikus galaktozémiás 

betegek (n = 46) mutációspektruma és a mutációk allélgyakoriságai 

 

 Az általunk vizsgált betegpopulációban a leggyakoribb mutáció a 188. kodonban 

egy glutamin/arginin aminosavcserét eredményező misszensz mutáció volt (p.Q188R) 

41,2%-os allélgyakorisággal, amely a fehér népességben a klasszikus galaktozémia 

súlyos formáját okozó leggyakoribb mutáció. A p.Q188R incidenciája Nyugat-

Európában a legmagasabb. A mutáció allélgyakorisága nyugatról kelet felé, illetve 

északról déli irányban fokozatos csökkenést mutat Európában (17. táblázat) [Tyfield, 

2000]. Ebbe a grádiensbe jól illeszkedik a nyugat-magyaroszági régióban detektált 

41,2%-os allégyakoriság. 

 A beteganyagunkban detektált második leggyakoribb mutáció – 27,1%-os 

allélgyakorisággal – a p.K285N misszensz mutáció, mely a GALT protein 285. 

pozíciójában okoz lizin/aszparagin aminosavcserét. A p.K285N incidenciája a betegek 

között globálisan nem magas, azonban a kelet-közép-európai országokban a második 

leggyakoribb klasszikus galaktozémiát okozó mutáció. A p.K285N mutáció 

allélgyakoriság-grádiense ellentétes a p.Q188R mutáció allélfrekvencia-grádiensével: 

Európában nyugatról keletre és északról délre növekvő gyakoriságot mutat [Tyfield, 

2000]. A nyugat-magyarországi betegek között detektált 27,1%-os allélgyakoriság ezt a 

megfigyelést szintén alátámasztja (17. táblázat). 
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17. táblázat. A p.Q188R és p.K285N mutációk allélgyakorisága európai országokban 
Ország p.Q188R 

allélgyakoriság 
p.K285N 

allélgyakoriság 
Hivatkozás 

Írország 93,6 % nd Murphy és mtsai., 1999 
Nagy Britannia 77 % nd Tyfield és mtsai., 1999 
Portugália 57,8 % 0 % Gort és mtsai., 2006 
Hollandia 58,5 % 2,4 % Bosch és mtsai., 2005 
Spanyolország 50 % 9,8 % Gort és mtsai., 2006 
Németország 69 % 19 % Shin és mtsai., 1999 
Ausztria 60 % 28 % Gerber-Platzer és mtsai., 1997 
Lengyelország 51,3 % 33,8 % Zekanowski és mtsai., 1999 
Csehország és 
Szlovákia 

46 % 25,7 % Kozák és mtsai., 1999 

Törökország 57 % 6 % Seyrantepe és mtsai., 1999 
Magyarország 41,2 % 27,1 % saját adat 
 
 A p.Q188R és a p.K285N mutációk allélgyakoriságának grádiens-szerű 

változását Európában, a genetikai sodródás (drift) jelenségével lehet magyarázni. A 

szomszédos populációkba migráció révén, a másik populációból kerültek a  mutációk. A 

génáramlás miatt az egymástól egyre távolabbi populációkban egyre nagyobb 

különbség mutatkozik a mutációk allélgyakoriságában. 

A vizsgált betegpopulációban a harmadik leggyakoribb mutáció a p.N314D 

mutáció volt, mely 12%-os össz allélgyakorisággal fordult elő. A mutációnak a nyugat-

magyarországi betegek között három különböző variánsa fordult elő, attól függően, 

hogy a p.N314D mely további mutációkkal, polimorfizmusokkal asszociált cis 

helyzetben. A p.L218L csendes mutációval asszociáló Los Angeles (1,1%) és a 3 intron 

polimorfizmussal (IVS4nt-27G>C, IVS5nt+62G>A, IVS5nt-24G>A) és egy 

tetranukleotid promóter delécióval (5’UTR-119delGTCA) asszociáló Duarte típusok 

(9,8%) mellett detektáltunk egy harmadik mutáció típust, ahol p.N314D mutációval a 

Duarte variánsra jellemző polimorfizmusok mellett a p.E340K misszensz mutáció is 

együtt öröklődött (1,1%). Ez utóbbi variánst Kozák és mtsai. írták le [Kozák és mtsai., 

1999] a cseh és a szlovák galaktozémiás populációban. Elsas és mtsai. publikáltak 

[Elsas és mtsai., 1995] egy rendkívül hasonló mutációt, ahol a Duarte típusra jellemző 

génvariációk a p.E203K mutációval öröklődtek együtt. Elsas és mtsai. feltételezték, 

hogy a p.N314D és p.E203K mutáció cis helyzetben történő együtt öröklődésekor 

intraallélikus komplementáció révén a két mutáció komplementálja egymás hatását. A 

p.N314D mutáció a protein C-terminális végén okoz egy aszparagin/aszparaginsav 
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aminosavcserét. A savas aszparaginsav feltehetően destabilizáló hatással bír a GALT 

proteinben, melynek hatását – Elsas és mtsai. feltételezése szerint – a p.E203K mutáció 

során bekövetkező glutaminsav/lizin bázisos aminosavcsere komplementál. Nem kizárt, 

hogy hasonló mechanizmussal a p.E304K és p.N314D mutációk együtt öröklődésekor is 

intraallélikus komplementáció fordul elő.  

 Bár a p.N314D a leggyakoribb mutáció a kaukázusi populációban, mégsem 

ennek a mutációnak a legmagasabb az allélgyakorisága a betegpopulációkban. Ennek 

oka egyrészt, hogy D1 variáns nem okoz GALT enzimaktivitás csökkenést, másrészt a 

D2 variáns homozigóta formában kb. 50%-os reziduális enzimaktivitást eredményez és 

nem jár együtt klinikai tünetekkel. A galaktozémia parciális típusát G/D2 genotípus 

esetén detektáljuk, enyhe galaktozémiára jellemző klinikai tünetekkel [Ficicioglu és 

mtsai., 2008]. A p.N314D egy ősi mutáció, megtalálható mind az afro-amerikai [Tyfield 

és mtsai., 1999], mind az ázsiai populációkban. Japánban például a klasszikus 

galaktozémiás betegekben sem a p.Q188R, sem a p.K285N mutációk nem 

detektálhatóak, míg a p.N314D mutáció jelen van [Hirokawa és mtsai., 1999]. A 

különböző rasszokban a mutációk spektruma rendkívül eltérő. Csak néhány ősi mutáció 

fordul elő a különböző populációkban, ezek közül a legjelentősebb a p.N314D mutáció 

[Novelli és Reichardt., 2000].  

 A p.Q188R, a p.K285N és a p.N314D mutációk együttes allélgyakorisága a 

vizsgált betegek között 80,3% volt. Ezen felül találtunk – a szakirodalomban korábban 

leírt – négy misszensz mutációt (p.M142K, p.Q169K, p.R204P, p.P325L), egy 

nonszensz mutációt (p.R204X) és egy, a stop kodonban bekövetkező báziscserét 

(p.X380R), melynek következményeként a fehérjeátírás tovább folytatódik [Reichardt 

és Woo, 1991; Gerber-Platzer és mtsai., 1997; Elsas és mtsai., 1995; Kozák és mtsai., 

1999; Tyfield és mtsai., 1999]. Ezen ritka mutációk összesített allélgyakorisága a 

betegeink között 9,9% volt. 

 További két mutációt elsőként detektáltunk a nyugat-magyarországi klasszikus 

galaktozémiás betegek között.  

 A p.E146D mutációt egy testvérpárban tudtuk kimutatni (8. táblázat – 32. 33. 

betegek). Mindkét betegnél p.Q188R/p.E146D kevert heterozigóta genotípust és kb. 

25% reziduális GALT aktivitást detektáltunk. Újszülöttkorban a testvérpár idősebb nő 

tagja mutatott enyhe klinikai tüneteket, míg a fiatalabb férfi tagjánál a klasszikus 



                                                                                                               Megbeszélés 

78 

galaktozémia késői tünetei közül a beszédproblémák (verbalis dyspraxia) jelentkeztek. 

A GALT fehérje 146. pozíciójában lévő glutaminsavra jellemző a nagy fokú 

konzervativizmus, a legtöbb fajban ebben a pozícióban glutaminsav található (24.A. 

ábra). A betegek szérumában mért kb. 25%-os reziduális GALT enzimaktivitás 

feltehetően a konzervatív aminosavcserének köszönhető: a 146. kodon által kódolt 

aminosav glutaminsav helyett aszparaginsavra változik.  

 
24. ábra. A GALT protein aminosav szekvenciája és konzervatizmusa különböző 

fajokban, a p. E146D (A) és a p.S297P (B) mutációk lokalizációja 

forrás: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

 

A p.S297P mutáció a GALT fehérje 297. pozíciójában okoz egy szerin/prolin 

aminosavcserét. A mutációt egy hat évvel a galaktozémia újszülöttkori tömegszűrésének 

kezdete előtt született betegben mutattuk ki (8. táblázat – 27. beteg). Bár a beteg 

újszülöttkorban a klasszikus galaktozémia valamennyi tünetét mutatta (kifejezett 

sárgaság, étvágytalanság, folyamatos súlyvesztés, kóros májenzim értékek – emiatt 



                                                                                                               Megbeszélés 

79 

vércserére is sor került a gyermeknél), mégis csak négy hónapos korában állították fel a 

pontos diagnózist. A beteg ettől kezdve diétázott. A klasszikus galaktozémiánál 

jelentkező kosszútávú komplikációk valamennyi tünetét mutatja. Öt hónaposan vették 

észre kétoldali kataraktáját, melyet először két évesen, majd további négy alkalommal 

műtöttek. Ma az egyik szemére vak, a másik szemére 10 dioptriás szemüveget hord. 

Súlyos beszédproblémákkal küszködik (verbalis dyspraxia): alig beszél, spontán 

beszéde érthetetlen, artikulációja nagyon elkent. Motorosfunkció-abnormalitások 

(merev mozgás, folyamatos kézremegés, rángások) jelentkeztek. Viselkedésében 

jellemző az érzelmi labilitás, gyakoriak az agresszív rohamok, a dühkitörések, a 

depresszió. A beteg mentálisan retardált (IQ = 52), sztereotípiáit ismételgeti, 

helyzetfelismerése, megfigyelési képessége pontatlan, gyenge. 

Ezen betegnél a molekuláris genetikai vizsgálat során p.Q188R/p.S297P kevert 

heterozigóta genotípust detektáltunk. A családtagokon elvégzett mutációanalízisek és 

enzimaktivitás mérések igazolták, hogy a p.S297P mutáció heterozigóta formában  ~ 

50%-os enzimaktivitás csökkenést eredményez. A fehérjében a 297. aminosav 

pozíciónak megfelelő helyen a legtöbb fajban szerin található (24.B. ábra). 

 

6.1.3. Klinikai tünetek megjelenésének gyakorisága klasszikus galaktozémiában 

 A klasszikus galaktozémia totális defektusában az újszülöttkori klinikai tünetek 

megjelenése (elhúzódó sárgaság, hepatomegália, májelégtelenség, renális tubuláris 

funkciózavar, idegrendszeri károsodás, táplálási nehézség, hányás, hasmenés, a 

súlygyarapodás elmaradása vagy súlyvesztés, ödéma, aluszékonyság, vérzékenység) 

tejtáplálás vagy galaktóz tartalmú tápszer bevitele mellett obligát [Holton és mtsai., 

2001]. A fenti tünetek – vagy legalábbis ezek többsége – csak akkor nem alakulnak ki, 

amennyiben ismert volt a család érintettsége galaktozémiában. Ezekben a családokban 

egy újabb gyermek születésekor egyrészt a hordozó anya már a terhesség folyamán 

galaktóz szegény diétát tart, másrészt a szülést követően azonnal meg kell vizsgálni az 

újszülött szérum GALT enzimaktivitását és ennek az eredménynek a függvényében 

történik a gyermek táplálása (anyatejjel vagy galaktóz mentes tápszerrel). A prenatális 

és posztnatális galaktózbevitel kiküszöbölésével egy klasszikus galaktozémiás betegben 

természetesen a klinikai tünetek kialakulása is megakadályozható.  
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A Budapesti Anyagcsere Központban regisztrált 31, 0%-os GALT aktivitással 

rendelkező újszülött közül 29-nél detektáltunk súlyos klinikai tüneteket újszülöttkorban, 

közülük 15 esetben volt szükség transzfúzióra vagy teljes vércserére a vérben 

megnövekedett toxikus galaktóz-1-foszfát eliminálása céljából. A tünetek súlyossága 

függ a gyermek tolerancia szintjétől és a bevitt galaktóz mennyiségtől egyaránt. Két 

esetben ismert volt a család galaktozémiára való érintettsége, így ezekben az esetekben 

az anyák diétát tartottak a terhességük alatt, illetve a születést követően az újszülötteket 

galaktóz mentes tápszerrel táplálták. 

A betegség parciális formájában a klasszikus galaktozémiára jellemző tünetek 

egyáltalán nem, vagy jóval enyhébb formában jelentkeznek (enyhe szérum bilirubin és 

májenzim szint emelkedés, sárgaság, némely esetben táplálási nehézség). Az általunk 

vizsgált, parciális galaktozémiában szenvedő újszülöttek 50%-a (6/12) mutatott enyhe 

klinikai tüneteket, míg a betegek 50%-ában (6/12) semmilyen tünet nem 

manifesztálódott az élet kezdeti szakaszán. 

A betegség súlyos típusa esetén a hosszútávon jelentkező, késői klinikai tünetek 

megjelenését az 5. életévüket betöltött betegeknél vizsgáltuk (n = 25). A késői tünetek 

közül az öt, klasszikus galaktozémiában legjellemzőbb tünet gyakoriságát elemeztük. A 

szakirodalomban ezidáig két átfogó publikáció jelent meg, melyek a galaktozémia 

hosszútávú klinikai prognózisát elemzik. Waggoner és mtsai. egy nemzetközi 

tanulmányban öt ország (Anglia, Franciaország, Németország, Skócia, Egyesült 

Államok) részvételével, 40 anyagcsere központ által gondozott, összesen 350 klasszikus 

galaktozémiás beteg adatait dolgozták fel [Waggoner és mtsai., 1990]. Schweitzer és 

mtsai. pedig 134 németországi galaktozémiás beteg hosszútávon jelentkező tüneteit 

elemezték [Schweitzer és mtsai., 1993]. A saját adatainkat ennek a két tanulmánynak az 

adataival hasonlítottam össze.  

Az általunk vizsgált betegpopulációban a betegek 16%-ában jelent meg 

katarakta. Waggoner és mtsai. a betegek 30%-ában, míg Schweitzer és mtsai. a betegek 

19%-ában detektálták a magas galaktóz szint következményeként kialakult 

szürkehályogot. A statisztikai analízis alapján nincs szignifikáns különbség a három 

betegpopulációban a katarakta kialakulásának az arányában (25. ábra). 

A saját elemzésünk alapján a betegek 64%-ában jelentkezett eltérés a motoros 

funkcióban (ataxia, egyensúly és koordinációs problémák, motorikus kézremegés, 
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remegés stb.). Adataink nem tértek el szignifikánsan a Waggoner és mtsai. által 

közölttől, azonban a németországi eredmények szignifikánsan alacsonyabb értéket 

mutattak (37%) (25. ábra). 

 

 
 

25. ábra. A klaszikus galaktozémia súlyos formájában jelentkező 

hosszútávú klinikai tünetek gyakorisága 

zöld oszlop (A): saját adat; sárga oszlop (B): Waggoner és mtsai., (1990) adatai; piros 

oszlop (C): Schweitzer és mtsai., (1993) adatai; az oszlop diagramm feletti számadat a 

vizsgált klinikai tünet gyakorisága (%); a zárójelben lévő fekete számadat a vizsgált 

betegek száma (n); a zárójelben lévő színes számadat a Fisher-féle egzakt-próba által 

kapott érték (p) – a saját adataink összehasonlítása a nemzetközi adatokkal; piros szín: 

szignifikáns különbség (p < 0,05); kék szín: nincs szignifikáns különbség (p > 0,05) 

 

A Budapesti Anyagcsere Gondozóközpontban gondozott klasszikus 

galaktozémiás betegek között a leggyakoribb hosszútávon jelentkező klinikai tünet a 

beszédprobléma (88%). Gyakori a késői beszédkialakulás, a szegényesebb szókincs és 

az artikulációs probléma (verbális dyspraxia) [Webb és mtsai., 2003]. A szakirodalom 

alapján leírt adatokkal a saját adatainkat egybevetve, a különböző beszéd-zavarok 

szignifikánsan gyakrabban jelentek meg a nyugat-magyarországi betegpopulációban, 

mint más országokban (25. ábra).  
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A beszédproblémák magas arányával szemben, mentális retardációt az általunk 

vizsgált betegcsoportban jóval alacsonyabb arányban detektáltunk (20%), mint 

Waggoner és mtsai. (45%), illetve Schweitzer és mtsai. (45%). A statisztikai elemzés 

mindkét populáció esetében szignifikáns különbséget mutatott (25. ábra). 

A klasszikus galaktozémiás lányokban jelentkező hipergonadotróp 

hipogonadizmust a nőbetegek 58%-ában észleltük Nyugat-Magyarországon, mely adat 

nem különbözött szignifikánsan a nemzetközi (81%) és a német (55%) tanulmányok 

adataitól (25. ábra). 

A parciális galaktozémiás betegek esetében szintén 5 éves kor felett vizsgáltuk 

(n = 6) a hosszútávon jelentkező, késői klinikai tünetek megjelenését. Kezelés mellett, 

egy gyermeknél jelentkeztek beszédproblémák (verbalis dyspraxia). Parciális 

galaktozémia esetén egy éves kor után – a gyermek GALT enzimaktivitásának és a 

mutációanalízis eredményének ismeretében – kerül sor az ún. laktóz terhelésre, mely 

során fokozatosan emelkedő, meghatározott mennyiségű laktóz tartalmú természetes 

táplálékot adunk a gyermeknek és nyomon követjük a szérum és vizelet galaktóz és 

galaktóz-1-foszfát koncentrációjának változását. A terhelés eredményének 

függvényében lehet szó a diéta teljes vagy részleges elhagyásáról. 

 

6.1.4. Genotípus-fenotípus összefüggés klasszikus galaktozémiában 

A súlyos újszülöttkori tünetek fenotípusa asszociált a p.Q188R és a p.K285N 

homozigóta, valamint a p.Q188R/p.K285N, a p.Q188R/p.X380R, a p.Q188R/p.S297P, 

a p.Q188R/p.M142K, a p.K285N/p.R204X, a p.K285N/p.Q169K és a  

p.M142K/p.R407P kevert (compound) heterozigóta genotípusokkal (8. táblázat). 

A hosszútávon jelentkező szövődmények közül a katarakta klinikai tünete a 

p.Q188R homozigóta, a p.Q188R/p.K285N, p.Q188R/p.S297P és a p.K285N/p.Q169K 

kevert heterozigóta genotípusoknál jelentkezett (8. táblázat). A négy beteg közül kettő 

még az újszülöttkori tömegszűrés előtt született. Az ő esetükben a kezelés 

megkezdésének késéséből adódhat az újszülöttkorban kialakult kétoldali szürkehályog.  

16 gondozottnál jelentkeztek motorosfunkció-zavarok. Ez a hosszútávon 

jelentkező klinikai tünet a p.Q188R és a p.K285N homozigóta, valamint a 

p.Q188R/p.K285N, a p.Q188R/p.X380R, a p.Q188R/p.S297P, a p.Q188R/p.M142K és 

a p.K285N/p.R204X heterozigóta genotípusokkal asszociált (8. táblázat). 
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A leggyakoribb késői manifesztáció, a kóros beszédfejlődés a p.Q188R és a 

p.K285N homozigóta, valamint a p.Q188R/p.K285N, a p.Q188R/p.X380R, a 

p.Q188R/p.S297P, a p.Q188R/p.M142K és a p.K285N/p.R204X heterozigóta 

genotípusoknál jelentkezett (8. táblázat).  

Beteganyagunkban 5 betegnél fordult elő súlyos mentális retardáció. Közülük 

három beteg – a katarakta kialakulásához hasonlóan – az újszülöttkori tömegszűrés 

magyarországi bevezetése előtt született. Egy esetben a család nem megfelelő 

együttműködése a gondozó központtal, a galaktozémiás diéta betartásának hiánya lehet 

a fő oka a mentális retardáció kialakulásának. Az ötödik beteg homozigóta a p.K285N 

mutációra és az értelmi fejlődés súlyos zavara annak ellenére bekövetkezett, hogy a 

család a galaktozémiás diétát tökéletesen tartotta. A mentális retardációt a p.Q188R és a 

p.K285N homozigóta, illetve a p.Q188R/p.S297P és a p.Q188R/p.M142K compound 

heterozigóta genotípusoknál detektáltuk (8. táblázat).  

Hét nőbetegnél jelentkezett hipergonadotróp hipogonadizmus, mely 

összefüggést mutatott a p.Q188R és a p.K285N homozigóta, valamint a 

p.Q188R/p.K285N, a p.Q188R/p.X380R és a p.Q188R/p.M142K kevert heterozigóta 

genotípusokkal (8. táblázat). 

Wang és mtsai. írták le, hogy a p.Q188R és a p.K285N mutációk rendkívül 

hasonló fenotípust eredményeznek, mind a GALT enzimaktivitás-hiány, mind a súlyos 

klinikai tünetek megjelenésének tekintetében [Wang és mtsai., 1998; Tyfield, 2000]. A 

saját eredményeink alapján a klasszikus galaktozémia súlyos fenotípusos megjelenési 

formájának kialakulását és teljes GALT enzimaktivitás-hiányt okoznak – a p.Q188R és 

a p.K285N mutációk mellett – a p.X380R, p.S297P, p.M142K, p.R.204X, p.Q169K, 

p.R407P mutációk is. Ezzel szemben a Duarte variáns és az p.E146D mutáció enyhe 

klinikai tüneteket és csak részleges enzimaktivitás csökkenést eredményeznek. 

Az autoszomális recesszív módon öröklődő betegségekben a fenotípusos 

megjelenési formák nem mindig mutatnak szoros összefüggést a genotípussal [Dipple 

és mtsai., 2001]. Sok esetben a betegség tényleges manifesztációja inkább hasonlít a 

komplex betegségek klinikai manifesztációjához [Scriver és Waters, 1999]. A 

klasszikus galaktozémia esetén a tünetek kialakulását befolyásolják az 

allélheterogenitás, az intraallélikus komplementáció, más szabályozó gének és a 

környezet, különös tekintettel a szociális háttérre és a diéta megfelelő betartására. 
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6.1.5. Populációgenetikai eredmények megbeszélése 

 A populációgenetikai vizsgálataink során 100 egészséges, egymással nem rokon 

személyből izolált DNS-ben analizáltuk a p.Q188R, a p.K285N és a p.N314D mutációk, 

valamint a Los Angeles és Duarte variánsok előfordulását. 

 Az általunk vizsgált 100 minta egyikében sem detektáltuk a p.Q188R és a 

p.K285N mutációkat, mely eredmény feltehetően a nem túl magas mintaszámból 

adódott. A horvát, a szlovén és az amerikai populációkban végeztek korábban hasonló 

vizsgálatokat, magasabb mintaszámokkal [Suzuki és mtsai., 2001; Lukac-Bajalo és 

mtsai., 2002; Lukac-Bajalo és mtsai., 2007; Barisic és mtsai., 2008]. A mintaszám 

nagyságát figyelembe véve, a p.Q188R és a p.K285N mutációk allélgyakoriságai nem 

különböztek szignifikánsan (p > 0,05) a korábban, más populációkban leírt 

eredményektől (18. táblázat). 
 

18. táblázat. A p.Q188R és a p.K285N mutációk allélgyakorisága különböző 

egészséges populációkban. Saját eredményeink összehasonlítása más populációkban 

leírt eredményekkel. 

n = vizsgált személyek száma; p = χ2-teszt  által kapott p érték 

  p.Q188R   p.K285N  
Ország, 
populáció 

n Allél-
gyakoriság 

p n Allél-
gyakoriság 

p 

Magyarország 100 0 %  100 0 %  
Horvátország 221 0,2 % 0,684 221 0 %  
Szlovénia 174 0,29 % 0,779 346 0,29 % 0,930 
USA (teljes pop.) 4796 0,23 % 0,939 4796 0,042 % 0,139 
USA (kaukázusi) 3244 0,29 % 0,927 3244 0,062 % 0,264 

 
 
 

A p.N314D a GALT génen detektálható leggyakoribb mutáció. Az általunk 

vizsgált kaukázusi magyar populációban a mutáció allélgyakorisága 11,5%-nak adódott, 

mely gyakoriság megfelel a más kaukázusi populációkban tapasztalt, korábban publikált 

adatoknak (p > 0,05). A horvát, szlovén, német, cseh, olasz, angol és az amerikai 

adatokat a saját eredményeinkkel összehasonlítva, sehol nem találtunk szignifikáns 

különbséget az allégyakoriságokban [Shin és mtsai., 1998; Suzuki és mtsai., 2001; 

Kozák és mtsai., 1999b; Lukac-Bajalo és mtsai., 2002; Barisic és mtsai., 2008] (19. 

táblázat).  
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19. táblázat. A p.N314D mutáció, a Duarte-2 és Duarte-1 variánsok allélgyakorisága 

különböző egészséges populációkban. Saját eredményeink összehasonlítása más 

populációkban leírt eredményekkel. 

n = vizsgált személyek száma; p = χ2-teszt által kapott p érték; a szignifikáns különbség 

vastag betűvel szedett (p < 0,05); - = nincs adat 

  p.N314D  Duarte-2  Duarte-1   
Ország, 
populáció 

n Allél-
gyakoriság 

p Allél-
gyakoriság 

p Allél-
gyakoriság 

p D2 : D1 
arány 

Magyarország 100 11,5 %  9 %  2,5 %  3,60 : 1 
Horvátország 221 7,5 % 0,127 3,6 % 0,009 3,8 % 0,526 0,94 : 1 
Szlovénia 174 8,0 % 0,235 5,7 % 0,205 2,3 % 0,887 2,50 : 1 
Németország 289 14,9 % 0,285 9,7 % 0,884 5,2 % 0,166 1,87 : 1 
Cseh köztársaság 504 8,2 % 0,176 5,4 % 0,068 2,8 % 0,986 1,93 : 1 
Olaszország 802 7,7 % 0,089 3,7 % 0,001 4,0 % 0,401 0,92 : 1 
Nagy Britannia 248 8,9 % 0,357 - - - - - 
USA (teljes pop.) 4796 7,8 % 0,073 5,1 % 0,021 2,7 % 0,962 1,89 : 1 
USA (kaukázusi) 3244 8,8 % 0,232 6,0 % 0,110 2,8 % 0,968 2,14 : 1 

 

A Duarte-2 variánsra jellemző, hogy a p.N314D mutáció mellett cis helyzetben 

további három intron polimorfizmus (IVS4nt-27G>C, IVS5nt+62G>A, IVS5nt-24G>A) 

illetve egy tetranukleotid promóter deléció (5’UTR-119delGTCA) is megtalálható az 

allélon. A D2 variáns gyakorisága a magyar populációban 9% volt, mely korrelál a 

szlovén, a német, a cseh valamint az amerikai kaukázusi populációkban leírt adatokkal, 

azonban szignifikáns különbséget (p < 0,05) mutat a horvát, az olasz és a teljes amerikai 

populációkban detektált allélgyakoriságokkal (19. táblázat).  

A Duarte-1 variáns esetében a p.N314D a p.L218L csendes mutációval 

öröklődik együtt cis helyzetben. A saját adataink alapján a D1 variáns hazai gyakorisága 

2,5%, mely korrelál a horvát, szlovén, német, cseh, olasz és az amerikai populációkban 

leírt allélgyakoriságokkal. Szignifikáns különbséget sehol nem tapasztaltunk (19. 

táblázat) [Shin és mtsai., 1998; Suzuki és mtsai., 2001; Kozák és mtsai., 1999b; Lukac-

Bajalo és mtsai., 2002; Barisic és mtsai., 2008]. 

Eredményeink alapján, a magyar kaukázusi populációban a Duarte-2 és a 

Duarte-1 variánsok allélgyakorisága jól korrelál más kaukázusi populációkban tapasztalt 

allélgyakoriságokkal. A Duarte variáns magas aránya predesztinálja a galaktozémiás 

betegek között a parciális galaktozémia gyakori előfordulását.  
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6.2. A galaktokináz-hiány eredményeinek megbeszélése 

6.2.1. A galaktokináz-hiány incidenciája 

1976 óta a Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban több mint 2 millió újszülött 

szűrése történt meg galaktozémiára. A galaktóz szint szűrése lehetővé teszi a klasszikus 

galaktozémia (ezen belül a parciális galaktozémia), a galaktokináz-hiány és az UDP-4-

galaktóz-epimeráz-hiány egyidejű szűrését. Az utóbbi két betegség esetében – 

enzimaktivitás vizsgálat hiányában – kizárólag a mutációanalízis nyújt lehetőséget a 

differenciál-diagnosztikára. Az általunk bevezetett molekuláris genetikai vizsgálattal 

ezidáig hat beteg esetében sikerült igazolni a galaktokináz-hiányt.  

További 14 magas galaktóz szinttel kiszűrt, de normális GALT aktivitást mutató 

beteg gondozása zajlik a Budapesti Anyagcsere Gondozóközpontban. Az ő esetükben a 

galaktóz metabolizmus örökletes zavara bizonyított, hiszen galaktozémiás diéta 

hiányában permanens szérum galaktóz szint emelkedést lehet náluk detektálni. Emellett 

több családra jellemző a betegség családon belüli halmozódása. Ezen 14 beteg esetében 

elvégeztük mind a GALK1 gén, mind a GALE gén mutációanalízisét, a két gén teljes 

kódoló régióját, illetve számos szabályozó régiót megvizsgálva, azonban ezidáig nem 

találtunk kóroki mutációt. A vizsgálatokat a jövőben tervezzük kiterjeszteni a GALK1 

és a GALE gén további régióira, mivel feltételezésünk szerint a betegséget okozó 

mutációk a két gén valamelyikének szabályozó régiójában találhatóak, de az sem 

zárható ki, hogy a galaktóz metabolizmust érintő transzkripciós faktor vagy egyéb 

szabályozó fehérje defektusa fordul elő. 

Így az újszülöttkori tömegszűrés statisztikája alapján a galaktokináz-hiány 

incidenciája a nyugat-magyarországi régióban 1:335.000 és 1:100.000 között lehet, 

mely adat alátámasztja a betegség világszerte tapasztalt rendkívül alacsony gyakoriságát 

(1:150.000 és 1:1.000.000 között) [Sangiuolo és mtsai., 2004]. A galaktokináz-hiány 

gyakorisága azonban a roma populációban ennek többszöröse [Kalaydjieva és mtsai., 

1999]. A nyugat-magyarországi régióban detektált, igazoltan galaktokináz-defektusban 

szenvedő betegek valamennyien roma származásúak.  

 

6.2.2. Mutációspektrum galaktokináz-hiányban 

A molekuláris genetikai vizsgálatok eredménye alapján a hat igazoltan 

galaktokináz-hiányban szenvedő betegben két különböző germinális misszensz mutációt 
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találtunk (p.P28T; p.L263P). Valamennyi beteg homozigóta genotípust mutatott, 

melynek valószínűsíthető okai a családokban előforduló rokonházasságok.  

Öten homozigóták voltak a p.P28T misszensz mutációra. A p.P28T mutáció a 

GALK fehérje 28. aminosav pozíciójában okoz egy prolin/treonin aminosavcserét. 

Hunter és mtsai. haplotípus analízissel igazolták, hogy a p.P28T a roma populációban 

alapító mutáció, melynek elterjedése még a népesség Európában való szétszóródása 

előtt történt. Hunter és mtsai. összesen 803 roma származású személyben vizsgálták a 

p.P28T mutáció előfordulását Spanyolországtól Bulgáriáig [Hunter és mtsai., 2002]. A 

mutáció ~ 5%-os allélgyakorisággal fordult elő a roma népességben, így a p.P28T 

feltehetően nagy szerepet játszik a kora gyermekkori vakság kialakulásában 

[Kalaydjieva és mtsai., 2001]. A Budapesti Anyagcsere Gondozóközponthoz tartozó 

betegek genetikai vizsgálatai megerősítik a megfigyelést, miszerint a p.P28T a 

leggyakoribb galaktokináz-hiányt okozó mutáció és kizárólag a roma népességben 

detektálható. 

 A p.L263P misszensz mutáció, általunk leírt új mutáció, melyet egy beteg 

esetében homozigóta formában találtunk. A GALK fehérje 263. pozíciójában található 

leucin az összes ismert állatfajban konzervatív ( 26. ábra). 

 
26. ábra. A GALK protein aminosav szekvenciája és konzervatizmusa különböző 

fajokban, a p.L263P mutáció (A) lokalizációja,  forrás: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 
 

6.2.3. Klinikai tünetek megjelenésének gyakorisága galaktokináz-hiányban 

 A galaktokináz-hiány legjellemzőbb klinikai tünete a katarakta. Egy átfogó 

tanulmány szerint a kezeletlen betegek 75%-ában kialakult ez a tünet [Bosch és mtsai., 

2002]. A nyugat-magyarországi régióban mindössze egy betegben detektáltunk 

szürkehályogot, melynek oka a tömegszűrés által a betegek újszülöttkorban való 

diagnosztizálása és a diétás terápia korai megkezdése. 
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6.3. A biotinidáz-hiány eredményeinek megbeszélése 

6.3.1. A biotinidáz-hiány incidenciája 

Magyarországon a biotinidáz-hiány újszülöttkori tömegszűrése 1989-ben 

kezdődött. Az azóta eltelt időszakban a Budapesti Anyagcsere Szűrőközpontban több 

mint 1 millió újszülött szűrése történt meg. 2008. december 31.-ig összesen 57 újszülött 

esetében diagnosztizáltak biotinidáz-defektust. (A családszűrés során diagnosztizált egy 

beteg és a 2009. január 1.-e után született két beteg nincs benne a statisztikában.) 

Közülük 11 gondozott a betegség súlyos, míg 46 gondozott a betegség parciális 

formájában szenved. A biotinidáz-hiány összesített gyakorisága a nyugat-magyarországi 

régióban 1:18.850 (20. táblázat). A betegség parciális típusának gyakorisága több, mint 

négyszerese a súlyos forma gyakoriságának, melynek oka a p.D444H mutáció magas 

allélgyakorisága a magyar populációban. 

 

20. táblázat. A biotinidáz-hiány szűrésének statisztikai adatai 1989 és 2008. december 

31. között 

Betegség Szűrés 
kezdete 

Összes 
szűrés 

Kiszűrt betegek 
száma 

Gyakoriság 

Biotinidáz-hiány 
(össz) 

1989 1.074.634 57 1 :18.850 

Súlyos típus 1989 1.074.634 11 1 : 97.700 
Parciális típus 1989 1.074.634 46 1 : 23.360 

 

 Egy nemzetközi felmérés alapján a biotinidáz-defektus összesített incidenciája a 

kaukázusi populációban világszerte kb. 1:60.000 [Wolf és Heard, 1990]. Ennek a 

gyakoriságnak több, mint háromszorosa a nyugat-magyarországi régióban detektált 

gyakoriság. 

 

6.3.2. Mutációspektrum biotinidáz-hiányban 

A nyugat-magyarországi régióban regisztrált 60 biotinidáz-hiányos betegben 

összesen 24 különböző germinális mutációt találtunk: 18 misszensz mutációt (ezek 

közül két dupla mutációt), egy nonszensz mutációt, két egybázisos deléciót, egy 

deléciós-inszerciós komplex mutációt, egy intronikus splice site mutációt és egy 3’ 

splice akceptor helyet létrehozó pontmutációt (27. ábra). 
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27. ábra. A Budapesti Anyagcsere Központban gondozott biotinidáz-hiányos betegek 

(n = 60) mutációspektruma és a mutációk allélgyakoriságai 

A körcikkelyből kiemelkedő 11 mutáció csak Magyarországon detektált 

 

A betegpopulációban a leggyakoribb mutációnak a p.D444H misszensz mutáció 

bizonyult (40%), ahol a 444. kodon által kódolt aszparaginsav egy guanin/citozin 

báziscsere miatt hisztidinre változik. A p.D444H mutáció hatása biotinidáz-hiányban 

hasonló a Duarte variáns hatásához galaktozémiában. Swango és mtsai. írták le, hogy 

részleges biotinidáz-defektus esetén a beteg egyik allélján egy a biotinidáz-hiány súlyos 

formáját okozó mutáció, míg a másik allélon p.D444H mutáció található [Swango és 

mtsai., 1998]. Ezt a megfigyelést a nyugat-magyarországi parciális biotinidáz-hiányos 

betegekben végzett molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei is megerősítik. 

Az általunk vizsgált betegekben a leggyakoribb súlyos (profound) biotinidáz-

hiányt okozó mutáció a p.Q456H misszensz mutáció volt (14,2%). Norrgard és mtsai. 

az Egyesült Államokban az újszülöttkori tömegszűrésben kiszűrt profound biotinidáz-

hiányos betegeket vizsgálva állapították meg, hogy a fehér népességben a p.Q456H 

mutáció felelős leggyakrabban a biotinidáz-defektus súlyos formájának a kialakulásáért. 

Ezt a megfigyelést a saját eredményeink is alátámasztják [Norrgard és mtsai., 1997]. 

A p.A171T:p.D444H (10%), a c.98:d7i3 (7,5%) és a p.R538C (5%) mutációkat 

is viszonylag nagy gyakorisággal detektáltuk a betegekben. Az amerikai Wolf 

munkacsoport korábban ezt a három mutációt írta le, melyek a p.D444H és a p.Q456H 
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mutációk mellett a leggyakoribb biotinidáz-hiányt okozó mutációk világszerte 

[Norrgard és mtsai., 1997b; Norrgard és mtsai., 1999; Pomponio és mtsai., 1995; 

Pomponio és mtsai., 1997; Pomponio és mtsai., 2000; Funghini és mtsai., 2002; Neto és 

mtsai., 2004].  

Világviszonylatban és a nyugat-magyarországi régióban is leggyakoribb öt 

mutáció összesített allélgyakorisága az általunk vizsgált betegek között 76,7% volt. 

Az öt gyakori mutáció mellett további 19 ritka mutációt tudtunk detektálni. Ezek 

közül 8 mutáció (c.933delT, c.100G>A, p.V62M, IVS2nt-1G>T, p.G114V, p.V199M, 

p.R211C, p.L215F) több etnikum mutációspektrumában is előfordult [Pomponio és 

mtsai., 1997b; Pomponio és mtsai., 1997c; Norrgard és mtsai., 1999; Wolf és mtsai., 

2002; Wolf és mtsai., 2005].  

A nyugat-magyarországi betegpopulációban 11 olyan mutációt mutattunk ki, 

melyeket ezidáig Magyarországon kívül nem írtak le. Közülük László és mtsai. – az 

amerikai Barry Wolf munkacsoportjával kollaborálva –, hat, térségünkben előforduló 

misszensz mutációt (közülük egy dupla mutációt) publikáltak (p.L71:p.R79H; p.A82D; 

p.E112K; p.E218Q; p.L278V; p.C418S) [László és mtsai., 2003]. Saját eredményeink 

alapján további öt, ezidáig más populációban nem leírt mutációt tudtunk detektálni. A 

p.E46X nonszensz mutációt egy betegben mutattuk ki (13. táblázat – 16-01. beteg), aki 

kevert heterozigóta volt a p.E46X és a p.D444H mutációkra, mely genotípus 20% 

relatív BTD aktivitást eredményezett. A beteg édesanyja 57% enzimaktivitással 

heterozigóta volt a p.E46X mutációra. A c.del406C egybázisos deléciót egy súlyos 

biotinidáz-hiányos, 5% relatív BTD enzimaktivitással rendelkező,  2009-ben született 

gyermeknél detektáltuk (13. táblázat – 56-01. beteg), aki kevert heterozigóta volt 

c.del406C és a p.A171T:p.D444H dupla mutációra. A p.T152P mutációt egy parciális 

biotinidáz-defektusban szenvedő gyermeknél (13. táblázat – 03-01. beteg) mutattuk ki. 

A p.T152P/p.D444H genotípus fenotípusosan 20% enzimaktivitást eredményezett. A 

p.T152P mutációt a gyermek az édesapjától örökölte, akinél 51% BTD aktivitást 

mértünk. A p.R157C misszensz mutációt egy részleges biotinidáz-hiányban szenvedő 

testvérpárnál detektáltuk (13. táblázat – 21-01., 21-03. betegek). Az  idősebb 

gyermeknél 18%, a fiatalabbnál 23% reziduális BTD aktivitást mértünk 

p.R157C/p.D444H genotípus mellett. A betegek a p.R157C mutációt az édesapjuktól 

örökölték, akinél a mutáció, heterozigóta formában 54% enzimaktivitást eredményezett. 
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A harmadik, általunk leírt misszensz mutáció a p.N195S, melyet egy, az újszülöttkori 

tömegszűrésben kiszűrt gyermek molekuláris genetikai vizsgálata során detektáltunk 

(13. táblázat – 23-01. beteg). A gyermek édesapja az egyetlen személy (23-02. beteg), 

akinél a részleges biotinidáz-hiány diagnózisa a családtagok genetikai vizsgálata során 

derült fény. Apa és fia mindketten p.N195S/p.D444H compound heterozigóták és 

mindketten 21% relatív enzimaktivitással rendelkeznek. A detektált három új misszensz 

mutáció (p. T152P, a p.R157C  és a p.N195S) esetében megvizsgáltuk a BTD fehérje 

konzervatizmusát az aminosavlánc megfelelő pozíciójában. Az emberben a 152., a 157. 

és a 195. kodon által kódolt treonin, arginin és aszparagin a legtöbb ismert fajban, de 

emlősökben és a madarakban mindig konzervatívnak bizonyultak (28. ábra) [Swango és 

mtsai., 2000; Wolf és Jensen 2005]. A családtagokon és a betegeken elvégzett 

mutációanalízisek és enzimaktivitás vizsgálatok, valamint az aminosavak 

konzervatizmusa alapján, az általunk leírt új mutációk a biotinidáz-hiány súlyos 

formáját okozzák homozigóta formában. 

 
 

28. ábra. A BTD protein aminosav szekvenciája és konzervatizmusa különböző 

fajokban, a p.T152P (A), a p.R157C (B) és a p.N195S (C) mutációk lokalizációja 

forrás: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 
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A nyugat-magyarországi régió biotinidáz-hiányos betegeiben detektált 24 

mutáció közül 11 mutáció csak a hazai betegpopulációban leírt genetikai elváltozás (29. 

ábra). A Magyarországra jellemző mutációk összesített allélgyakorisága a betegek 

között 14,15% volt (27. ábra). A kizárólag térségünkben detektálható BTD mutációk 

viszonylag gyakori előfordulása is hozzájárul a biotinidáz-hiány, a többi populációhoz 

képest rendkívül magas incidenciájához Magyarországon. 

 

 
 

29. ábra. A nyugat-magyarországi régióban detektált BTD mutációk lokalizációja a 

cDNS-en; Az ábra felső részén jelzett 13 mutáció több etnikumban leírt; az ábra alsó 

részén jelzett 11 mutáció ezidáig csak Magyarországon leírt; az új mutációk vastag 

betűvel szedettek; a szaggatott vonal az exon határokat, a vastag vonal a lehetséges 

glikozilációs helyeket, az M1 és M20 a két in frame start kodont, az S a ciszteinek 

lokalizációját jelöli 

 

6.3.3. Klinikai tünetek megjelenésének gyakorisága biotinidáz-hiányban 

A biotinidáz-hiány súlyos és részleges típusainak kialakulása genetikailag 

determinált. A súlyos forma kialakulásában résztvevő mutációk heterozigóta formában 

kb. 45-50%-os emzimaktivitás csökkenést eredményeznek, így homozigóta vagy kevert 

(compound) heterozigóta formában az enzimaktivitás 0 és 10% közé esik. A vizsgált 

betegpopulációban az átlagos enzimaktivitás 2,5  4,5%-nak bizonyult.  

A nyugat-magyarországi régióban az újszülöttkori tömegszűrésben kiszűrt 12 

profound biotinidáz-hiányban szenvedő betegben a leggyakoribb tünetek közé az 

izomhipotónia, a különféle bőrbetegségek (dermatitis, ekcéma), az alopecia és a 

különböző allergiás megbetegedések tartoztak. Pomponio és mtsai. publikáltak egy 

átfogó tanulmányt, ahol több etnikumból (angol, olasz, német, indiai, amerikai indián, 

afroamerikai, ír, skót, orosz, cseh, szlovák, francia, lengyel, srí lankai, holland, 

skandináviai, román, arab-izraeli, laoszi) származó, összesen 37 súlyos biotinidáz-
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hiányban szenvedő beteg klinikai adatait dolgozták fel [Pomponio és mtsai, 1997b]. 

Saját eredményeinket Pomponio és mtsai. által leírt adatokkal hasonlítottam össze.  

Újszülöttkorban a betegség súlyos típusa esetén az általunk vizsgált 

betegpopulációban a betegek 66,7%-ában (8/12) jelentkezett izomhipotónia, mely érték 

megegyezett a nemzetközi adattal, ahol a betegek 67,6%-ában (25/37) írtak le 

izomhipotóniát (30. ábra).  

 

 
 

30. ábra. A biotinidáz-hiány súlyos formájában jelentkező 

klinikai tünetek gyakorisága 

zöld oszlop (A): saját adat; rózsaszín oszlop (B): Pomponio és mtsai., (1997) adatai; az 

oszlop diagramm feletti számadat a vizsgált klinikai tünet gyakorisága (%); a 

zárójelben lévő fekete számadat a vizsgált betegek száma (n); a zárójelben lévő színes 

számadat a Fisher-féle egzakt-próba által kapott érték (p) – a saját adataink 

összehasonlítása a nemzetközi adatokkal; piros szín: szignifikáns különbség (p < 0,05); 

kék szín: nincs szignifikáns különbség (p > 0,05) 

 

 Az általunk vizsgált betegcsoportban a leggyakoribb klinikai tünet a különböző 

bőrproblémák megjelenése volt, mely tünet a betegek 91,7%-ában jelentkezett valamely 

életszakaszban (11/12) (30. ábra). Bár a nemzetközi tanulmányban ez az érték jóval 
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alacsonyabb: 67,6% (25/37), a különbség a populációméreteket figyelembe véve nem 

szignifikáns. 

 Ezzel szemben szignifikánsan alacsonyabb volt a nyugat-magyarországi betegek 

között az alopecia előfordulásának gyakorisága (16,7% - 2/12) a nemzetközi 

felmérésben leírt gyakoriságnál (59,4% - 22/37) (30. ábra). 

 Biotinidáz-hiány gyakran társul allergiás megbetegedéssel. A budapesti 

központban gondozott 12 beteg közül egy gyermek szenved allergiában (8,33%). Ennél 

magasabb arányban fordult elő allergia Pomponio és mtsai. által vizsgált populációban: 

21,6%-ban, azonban a különbség nem szignifikáns a két betegpopuláció között (30. 

ábra). 

Részleges biotinidáz-hiány esetén az egyik allélon szintén az enzimaktivitást 

heterozigóta formában 45-50%-kal csökkentő „klasszikus” mutációt találunk, azonban a 

másik allélon egy olyan mutációt detektálunk (p.D444H), amely hordozóság esetén 

megközelítőleg 60-80%-os enzimaktivitást eredményez. Így a compound heterozigóta, 

részleges defektusos betegek enzimaktivitása 10 és 30% közé esik. Az általunk vizsgált 

részleges hiányban szenvedő betegek átlagos enzimaktivitása 19,6  9,3% volt. 

A biotinidáz hiány komplex anyagcsere-betegség. A klinikai tünetek 

manifesztációját elsősorban a reziduális biotinidáz enzimaktivitás határozza meg, de 

további tényezők is befolyásolhatják. Ilyen tényező például a biotin esetlegesen 

különböző mértékű affinitása a négy biotin dependens karboxilázhoz, melynek 

következtében más-más anyagcsere útvonal érintettsége lesz kifejezettebb. Azonban a 

komplexitás ellenére, a betegség genetikai vizsgálatának eredménye a gondozó orvos 

számára informatív és számos esetben befolyásolja a klinikai kezelést. 

 

6.3.4. Genotípus-fenotípus összefüggés biotinidáz-hiányban 

A betegség újszülöttkori tünetei a gondozottak 75%-ánál jelentkeztek a súlyos 

(9/12), és 76,6%-ánál a részleges (36/47) biotinidáz-hiány esetén, tehát a tünetek korai 

megjelenése és a tünetek intenzitása nem mutatott különbséget a különböző genotípusok 

esetében. A késői manifesztációk azonban jelentős eltérést mutattak a két betegcsoport 

között. A súlyos biotinidáz-hiányban szenvedő betegek mindengyikénél (100%; 11/11) 

jelentkeztek – bizonyos életszakaszban, kezelés mellett – klinikai tünetek, míg a 

részleges biotinidáz-hiányos betegeknek mindössze 57,4%-a (27/47) mutatott 
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valamilyen késői szimptómát (31. ábra). Így, eredményeink alapján, a genotípusbeli 

különbségek elsősorban a késői életszakaszban mutatnak fenotípusos eltérést. Ez nem 

meglepő, figyelembe véve, hogy a biotinidáz-hiány a többszörös karboxiláz-defektus 

késői formája és a tünetek – szemben a holokarboxiláz-szintetáz-hiánnyal – gyakran 

csak a késői életszakaszokban manifesztálódnak. 

 

 
 

31. ábra. A biotinidáz-hiány súlyos és részleges formáiban  

jelentkező klinikai tünetek gyakorisága a vizsgált betegpopulációban 

lila oszlop (A): súlyos biotinidáz-hiányban jelentkező klinikai tünetek gyakorisága; 

sárga oszlop (B): részleges biotinidáz-hiányban jelentkező klinikai tünetek gyakorisága; 

az oszlop diagramm feletti számadat a vizsgált klinikai tünet gyakorisága (%); a 

zárójelben lévő fekete számadat a vizsgált betegek száma (n); a zárójelben lévő színes 

számadat a Fisher-féle egzakt-próba által kapott érték (p) – az újszülöttkori és a késői 

klinikai tünetek gyakoriságának összehasonlítása; piros szín: szignifikáns különbség (p 

< 0,05); kék szín: nincs szignifikáns különbség (p > 0,05) 

 

A biotinidáz-hiány genetikai hátterére jellemző a magas heterozigozitás: a 

nyugat-magyarországi régióban regisztrált 60 beteg közül mindössze egy súlyos 

biotinidáz-hiányban szenvedő betegnél detektáltunk homozigóta genotípust 
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(p.Q456H/p.Q456H), míg 59-en kevert heterozigóták voltak két különböző mutációra. 

Ennek oka elsősorban a részleges defektus patogenezise, hiszen a parciális hiány 

kialakulása mindig kevert heterozigóta genotípushoz kapcsolt. Másrészt a nagyarányú 

heterozigozitás oka lehet a széles mutációspektrum: 60 betegben 24 különféle mutációt 

találtunk. A magas heterozigozitás megnehezíti a genotípus-fenotípus összefüggések 

közötti elemzések kivitelezését. A különböző mutációk hatásában tapasztalható 

eltérések leginkább részleges biotinidáz-hiányban analizálhatóak, ahol az egyik allélon 

mindig p.D444H mutáció található. Amennyiben a különböző genotípusok eltérő 

fenotípust eredményeznek, annak feltehetően a másik allélon található mutáció az 

elsődleges oka. Dolgozatomban a részleges BTD-hiányban leggyakoribb négy 

genotípus (p.Q456H/p.D444H, p.A171T:p.D444H/p.D444H, c.98:d7i3/p.D444H, 

p.R538C/p.D444H) fenotípusos megjelenési formáit elemeztem (21. táblázat). A négy 

különböző genotípussal rendelkező betegcsoportban kapott adatokat a részleges 

biotinidáz-hiányban szenvedő betegek teljes csoportjában kapott adatokkal 

hasonlítottam össze, annak eldöntésére, hogy van-e szignifikáns eltérés adott genotípus 

mellett a teljes populációhoz viszonyítva.  

Az átlagos BTD relatív enzimaktivitás a részleges defektusban szenvedő 

betegcsoportban 19,6  9,3%. Ettől az értéktől nem tért el lényegesen a 

p.Q456H/p.D444H, a p.A171T:p.D444H/p.D444H és a p.R538C/p.D444H genotípusok 

csoportjában mért átlagos enzimaktivitás. Azonban több, mint 5%-kal kevesebb volt ez 

az érték a c.98:d7i3/p.D444H genotípus esetében (21. táblázat). 

A klinikai tünetek közül a nyaki-háti izomhipotónia, a különböző bőrproblémák, 

az alopecia és az allergiás megbetegedések megjelenését vizsgáltam a különböző 

csoportokban. Ezeken túl, elemeztem, hogy a vizsgált csoportokban milyen arányban 

jelentkezett valamilyen újszülöttkori vagy hosszútávon manifesztálódó tünet. A kapott 

eredményeket az 21. táblázat tartalmazza. 

Az eltérő genotípusoknál tapasztalható klinikai tünetek különböző arányait a 

Fisher-féle egzakt-próba segítségével hasonlítottam össze. Egyik csoportban sem 

találtam szignifikáns különbséget, a vizsgált klinikai tünetek egyikében sem. Az 

újszülöttkori és késői manifesztációk megjelenései sem mutattak eltérést egyik analizált 

csoportban sem (21. táblázat). 
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21. táblázat. Részleges biotinidáz-hiányban jelentkező klinikai tünetek gyakorisága, a 

p.Q456H/p.D444H, a p.A171T:p.D444H/p.D444H, a c.98:d7i3/p.D444H és a 

p.R538C/p.D444H genotípusok esetén detektálható klinikai tünetek  

n = azon betegek száma, akiknél az adott klinikai tünet megjelent; * = az össz esetszám 

47; p = a Fisher-féle egzakt-próba által kapott érték – a részleges biotinidáz-hiányban 

szenvedő betegek teljes csoportjában kapott adatok összehasonlítása a vizsgált 

genotípusnál kapott adatokkal ˙(szignifikáns különbség: p < 0,05) 

 Részleges BTD-
hiány (össz) 

p.Q456H/ 
p.D444H 

p.A171T:p.D444H/ 
p.D444H 

c.98:d7i3/ 
p.D444H 

p.R538C/ 
p.D444H 

Esetszám 48 12 11 8 3 
Átlagos relatív 
enzimaktivitás 

19,6 % 
 9,3 % 

21,8 % 
 3,8 % 

20,1 % 
 3,9 % 

14,5 % 
 3,5 % 

19,0 % 
 3 % 

Izomhipotónia n = 25 
53,2 %* 

n = 4 
33,3 % 

p = 0,333 

n = 7 
63,64 % 
p = 0,738 

n = 6 
75 % 

p = 0,443 

n = 2 
66,7 % 

p = 1,000 
Bőrproblémák n = 32 

66,7 % 
n = 7 

58,3 % 
p = 0,737 

n = 8 
72,7 % 

p = 1,000 

n = 5 
62,5 % 

p = 1,000 

n = 2 
66,7 % 

p = 1,000 
Alopecia n = 6 

12,5 % 
 

n = 1 
8,3 % 

p = 1,000 

n = 1 
9,1 % 

p = 1,000 

n = 2 
25 % 

p = 0,320 

n = 0 
0 % 

p = 1,000 
Allergia n = 5 

10,4 % 
n = 1 
8,3 % 

p = 1,000 

n = 2 
18,2 % 

p = 0,672 

n = 1 
12,5 % 

p = 1,000 

n = 0 
0 % 

p = 1,000 
Újszülöttkori 
klinikai tünetek 

n = 36 
76,6 %* 

n = 8 
66,7 % 

p = 0,479 

n = 10 
90,9 % 

p = 0,429 

n = 8 
100 % 

p = 0,188 

n = 3 
100 % 

p = 1,000 
Késői klinikai 
tünetek 

n = 27 
57,4 %* 

n = 5 
41,7 % 

p = 0,353 

n = 7 
63,6 % 

p = 1,000 

n = 5 
62,5 % 

p = 1,000 

n = 2 
66,7 % 

p = 0,644 
 
 Eredményeink alapján a kaukázusi populációban a négy leggyakoribb súlyos 

biotinidáz-hiányt okozó mutáció: a p.Q456H, a p.A171T:p.D444H, a c.98:d7i3 és a 

p.R538C között nincs lényeges eltérés a fenotípusos megjelenésben.   

 

6.3.5. Populációgenetikai eredmények megbeszélése 

A populációgenetikai vizsgálataink során 100 egészséges, egymással nem rokon 

személyből izolált DNS mintában elemeztük a p.D444H, a p.Q456H és a 

p.A171T:p.D444H mutációk előfordulását. 
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 A száz vizsgált személyből tizenegyen voltak hordozók a p.D444H mutációra, 

mely 5,5%-os allélgyakoriságot eredményezett. Norrgard és mtsai. korábban az 

Egyesült Államokban végeztek populációgenetikai vizsgálatot biotinidáz-hiányban 

[Norrgard és mtsai, 1997b]. 296 egészséges donor személyből 23 bizonyult hordozónak 

a p.D444H mutációra, mely eredmény alapján az allélfrekvencia 3,9%-os. Bár a 

különbség nem szignifikáns, mégis a magyar populációban magasabb volt a p.D444H 

mutáció allélgyakorisága, mint az amerikai populációban (22. táblázat). 

 

22. táblázat. A p.D444H és a p.A171T mutációk allélgyakorisága különböző 

egészséges populációkban. A saját eredményeink összehasonlítása az amerikai 

eredményekkel [Norrgard és mtsai., 1997b]. 

n = vizsgált személyek száma; p = χ2-teszt  által kapott p érték 

  p.D444H   p.A171T 
Ország, 
populáció 

n Allél-
gyakoriság 

p n Allél-
gyakoriság 

Magyarország 100 5,5 %  100 0 % 
USA 296 3,89 % 0,44 376 0 % 

 

A p.A171T mutáció PCR-RFLP analízisét a p.D444H mutációra hordozó tizenegy 

személynél végeztük el. Ezen minták egyike sem volt hordozó a p.A171T mutációra. 

Norrgard és mtsai. 376 egészséges személyben vizsgálták a p.A171T:p.D444H dupla 

mutáció előfordulását, azonban ők sem találtak egyetlen hordozó személyt sem, mely 

eredmény mindkét populációban feltehetően a viszonylag kis mintaszámból adódott 

[Norrgard és mtsai, 1997b] (22. táblázat). 

A betegek között leggyakoribb „klasszikus” mutációt, a p.Q456H misszensz 

mutációt egyetlen egészséges személyben tudtuk kimutatni heterozigóta formában, mely 

0,5%-os allégyakoriságot jelent az általunk vizsgált populációban. A p.Q456H mutáció 

esetében a szakirodalom nem tartalmaz korábbi populációgenetikai vizsgálatot, így 

összehasonlítási alapunk más populációval nincs. Az újszülöttkori tömegszűrés során 

kb. 1 millió újszülöttből, egy, a p.Q456H mutációra homozigóta beteg gyermeket 

szűrtünk ki. Ezt az adatot figyelembe véve, a Hardy-Weinberg törvény alapján a 

p.Q456H mutáció hordozósága egészséges populációban 0,2%-os, mely érték nem 

különbözött szignifikánsan a populációgenetikai vizsgálatban kapott értéktől (2-tesz: p 

= 0,502). 
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6.4. Vizsgálataink kapcsolódása az újszülöttkori szűréshez és gondozáshoz 

Az újszülöttkori tömegszűrés rendszerének több komponense van: maga a 

szűrési apparátus, a diagnózist megerősítő és/vagy pontosító eljárások (validálás), a 

betegek rövidtávú nyomonkövetése (short-term follow-up – STFU), a betegek 

hosszútávú nyomonkövetése (long-term follow-up – LTFU) és a menedzsment [Howell 

és Engelson, 2007]. Az STFU tartalmazza mindazon tevékenységeket, melyek az összes 

újszülött számára biztosítják a szűrést, abnormális eredmény esetén az érintett újszülött 

kivizsgálását és szükség esetén az adekvát kezelés azonnali megkezdését [Watson és 

mtsai., 2006]. Az LTFU biztosítja az újszülöttkori tömegszűrés rendszerében az érintett 

betegek számára a megfelelő hosszútávú gondozást, melynek célja a betegség minél 

jobb kimenetelének elérése [Watson és mtsai., 2006]. Az újszülöttkori 

szűrőprogramokban világszerte egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az LTFU-ra. 

Ahhoz, hogy valamennyi beteg hozzájusson a hatékony, következetes és időben is 

adekvát kezeléshez, a gondozóközpontoknak megfelelő infrastruktúrával és stratégiával 

kell rendelkezniük a hosszútávú gondozás tekintetében. Óriási szerepe van a ritka 

anyagcsere-betegségek rövidtávú és hosszútávú monitorizálásának, mely információt 

szolgáltat a világviszonylatban is ritka betegségek fenotípusos megjelenési formáiról 

[James és Levy, 2006]. Az enzimhiányok esetében tapasztalt széles klinikai spektrum a 

szakemberektől nagyfokú koordinációt, a gondozási folyamatok összehangolását 

követeli meg [Hoff és mtsai., 2006]. 

 Dolgozatomban három ritka anyagcsere-betegség, a klasszikus galaktozémia, a 

galaktokináz-hiány és a biotinidáz-hiány rövidtávú és hosszútávú klinikai megjelenési 

formáit elemeztem, mely ismeretek hasznos információt nyújtanak ezen enzimhiányok 

adekvát kezeléséhez.  



                                                                                                          A munka jelentősége 

100 

7. A munka jelentősége 
 

 Hazánkban elsőként állítottuk be a GALT gén, a GALK1 gén, a GALE gén, és a 

BTD gén teljes kódoló illetve számos szabályozó régióinak molekuláris genetikai 

vizsgálatát. 

 Elvégeztük a nyugat-magyarországi régióhoz tartozó, a Budapesti Anyagcsere 

Központban gondozott klasszikus galaktozémiában, galaktokináz-hiányban és 

biotinidáz-hiányban szenvedő betegek és számos családtag molekuláris genetikai 

vizsgálatát, mely lehetővé teszi a prognózis felállítását, a prenatális diagnosztikát, 

valamint differenciáldiagnosztikai szempontból is rendkívül jelentős. 

 A GALT génen kettő, a GALK1 génen egy, míg a BTD génen öt új, korábban nem 

ismert mutációt és több intron és promóter polimorfizmust írtunk le, mely adatok 

információt szolgáltatnak a fehérjeszerkezetről és a fehérje működéséről. 

 Tanulmányoztuk, irodalmi adatokkal összehasonlítottuk a nyugat-magyarországi 

klasszikus galaktozémiás, galaktokináz-hiányos és biotinidáz-hiányos betegek 

mutációspektrumát. 

 Elemeztük, más etnikumokban tapasztalt eredményekkel összehasonlítottuk a három 

vizsgált betegségben előforduló klinikai tünetek gyakoriságát. 

 Genotípus-fenotípus összefüggéseket elemeztünk klasszikus galaktozémiában és 

biotinidáz-hiányban. 

 Az egészséges magyar populációban elvégeztük a klasszikus galaktozémiát és a 

biotinidáz-hiányt okozó leggyakoribb mutációk hordozósági incidenciájának 

analízisét. Megállapítottuk, hogy a magyar populációban a vizsgált mutációk 

allélgyakorisága klasszikus galaktozémia esetén jól korrelál más kaukázusi 

populációkban tapasztalt allélgyakoriságokkal. A biotinidáz-hiány esetén a 

leggyakoribb betegséget okozó mutáció magasabb allélgyakorisággal fordult elő, 

mint más populációkban. 

 A klasszikus galaktozémiában, a galaktokináz-hiányban és a biotinidáz-hiányban 

szenvedő betegek rövidtávú és hosszútávú monitorizálásával a három ritka 

anyagcsere-betegség adekvát gondozásához szolgáltattunk hasznos információt. 
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Összefoglalás 
A klasszikus galaktozémia a szénhidrát anyagcsere örökletes megbetegedése, 

melynek hátterében a galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz enzim defektusa áll. A súlyos 

klinikai tünetek már egy-két nappal a szoptatás megkezdését követően jelentkeznek: 

májfunkció zavar, elhúzódó sárgaság, katarakta, máj megnagyobbodás, hányás, 

hasmenés, idegrendszeri károsodás, vesekárosodás, infekció, szepszis és súlyos esetben 

exitus. Galaktokináz-hiány esetén a galaktóz metabolizmus első enzimének hiánya vagy 

csökkent működése áll fenn. Kezeletlen betegekben hipergalaktozémia és galaktozuria 

jelentkezik, mely szürkehályog kialakulásához vezet. A biotinidáz-hiány komplex 

anyagcsere-betegség. A kezeletlen betegeknél változatos klinikai tünetek alakulhatnak 

ki: neurológiai problémák, hipotónia, bőrproblémák, alopecia, ataxia, organikus 

aciduria, halláscsökkenés és mentális retardáció. Mindhárom enzimopátiára jellemző, 

hogy a betegség pár napos életkorban történő diagnózisa és a kezelés azonnali 

megkezdése következtében lehetővé válik a klinikai tünetek megelőzése, ezért 

hazánkban mindhárom betegségre újszülöttkori tömegszűrés zajlik.  

Munkánk során a nyugat-magyarországi régióban kiszűrt klasszikus 

galaktozémiában, galaktokináz-hiányban és biotinidáz-hiányban szenvedő betegek 

molekuláris genetikai és klinikai vizsgálatát végeztük el. A 46 klasszikus 

galaktozémiában szenvedő beteg mutációanalízise során összesen 13 különböző 

mutációt azonosítottunk, melyek közül a p.S297P és a p.E146D általunk leírt új 

mutációk. A beteg populációban detektált két leggyakoribb mutációnak a p.Q188R és 

p.K285N mutációk bizonyultak 41,2%-os és 27,1%-os allélgyakorisággal. Hat, 

igazoltan galaktokináz-hiányban szenvedő beteg esetén végeztük el a GALK1 gén 

mutációanalízisét. A molekuláris genetikai vizsgálatok eredményeként két különböző 

germinális misszensz mutációt találtunk, melyek közül a p.L263P új mutáció. A vizsgált 

60 biotinidáz-hiányos betegben összesen 24 különböző mutációt találtunk: 18 misszensz 

mutációt (ezek közül két dupla mutációt), egy nonszensz mutációt, két egybázisos 

deléciót, egy deléciós-inszerciós komplex mutációt, egy intronikus splice site mutációt 

és egy 3’ splice akceptor helyet létrehozó pontmutációt, melyek közül öt korábban nem 

leírt, új mutáció (p.E46X; p.T152P; p.R157C; p.N195S; c.406delC). A fehér 

népességben leggyakoribb 5 mutáció (p.D444H; p.Q456H; p.A171T:D444H; c.98:d7i3, 

p.R538C) incidenciája volt a legmagasabb a mi betegeink körében is (össz-
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allélgyakoriság: 76,7%), emellett magas volt az aránya (14,2%) a csak magyar 

populációra jellemző mutációknak. A biotinidáz-hiány gyakorisága a nyugat-

magyarországi régióban több mint háromszorosa a kaukázusi populációban leírt 

gyakoriságnak.  

Az autoszomális recesszív módon öröklődő betegségekben a fenotípusos 

megjelenési formák nem mindig mutatnak szoros összefüggést a genotípussal. Sok 

esetben a betegségek tényleges manifesztációja a komplex betegségek kialakulásához 

hasonlít. Populációgenetikai vizsgálataink során munkánk célja a klasszikus 

galaktozémiát és a biotinidáz-hiányt okozó leggyakoribb mutációk hordozósági 

gyakoriságának meghatározása volt az egészséges magyar populációban. Eredményeink 

alapján klasszikus galaktozémiában a mutációk allélgyakorisága jól korrelált más 

kaukázusi populációkban detektált allélgyakoriságokkal. Míg biotinidáz-hiány esetén a 

leggyakoribb betegséget okozó mutáció magasabb allélgyakorisággal fordult elő, mint 

más populációkban. 
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Summary 
 Classical galactosaemia, a disorder of carbohydrate metabolism, is caused by a 

defect of the galactose-1-phosphate-uridyltransferase enzyme. Affected infants present 

in the neonatal period with feeding problems, failure to thrive, vomiting, diarrhea, 

jaundice, bleeding, liver and renal failure, physical and mental retardation, cataract, 

neonatal sepsis, which can lead to death. Galactokinase deficiency is an inborn error in 

the first step of galactose metabolism. Its major clinical manifestations are 

hypergalactosemia and galactosuria, which cause cataract. Biotinidase deficiency is a 

complex inherited disorder. Untreated patients develop various clinical symptoms: 

neurological deficits, skin rash, alopecia, seizures, ataxia, organic aciduria, hearing loss, 

metabolic ketoacidosis and occasionally developmental delay. Early recognition of 

these three inborn errors and early initiation of the treatment result in rapid clinical 

improvement, for that reason in Hungary, the national programme for screening was 

launched.  

 Our aim was to apply mutation and clinical analysis for classical galactosaemia, 

galactokinase deficiency and biotinidase deficiency in the Western Hungarian setting, 

both retrospectively and prospectively. 13 different mutations were identified in 46 

patients with classical galactosaemia including two novel missense mutations (p.S297P; 

p.E146D). The two most frequent mutations were the p.Q188R and the p.K285N with 

an allele frequency of 41.2% and 27.1%, respectively. We examined the sequence of the 

human galactokinase gene from 6 patients exhibiting galactokinase deficiency and 

identified two germline mutations including p.L263P novel mutation. Twenty-four 

different mutations were identified in 60 patients with biotinidase deficiency. Among 

these, eighteen were missense mutations (out of these, two were double missense 

mutations in the same allele), one was a nonsense mutation, two were a one-base 

deletions, one was a seven-base deletion coupled with a three-base insertion, one was an 

intronic nucleotide change at the splice site of exon 3, and one was a point mutation 

creating a cryptic 3’ splice acceptor site. We identified five novel mutations (p.E46X; 

p.T152P; p.R157C; p.N195S; c.406delC) in the biotinidase gene. Similar to the 

worldwide incidence, the five most frequent mutations were: p.D444H, p.Q456H, 

c.98:d7i3, p.A171T:p.D444H and p.R538C. These mutations accounted for 76.7% of all 

abnormal alleles. A relatively high proportion of mutations (14.2%) proved to be unique 
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to the Hungarian population. The incidence of the biotinidase deficiency in Western 

Hungary was more than three times the worldwide incidence.  

 In autosomal recessive disorders the clinical manifestations do not always 

correlate closely with the genotypes. The symptoms depend on other genetic and 

environmental factors. The aim of our population genetical study was to analyse a 

healthy Hungarian population for the frequencies of the most frequent galactose-1-

phosphate uridyltransferase and biotinidase variant alleles. The allele frequencies of 

GALT mutations in the Hungarian population correlate well with other healthy 

Caucasian populations. While, the allele frequencies of the most biotinidase variant 

alleles in the Hungarian population are usually higher than in other healthy Caucasian 

populations.
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