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Bevezetés 
„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) 
 

Az anyagcsere a sejtekben végbemenő kémiai átalakulási folyamatok 
összessége. A szervezet anyagcsere-folyamatai biológiai katalizátorok, az 
enzimek segítségével mennek végbe. Amennyiben a szervezetben működő 
valamely enzim nem, vagy csökkent aktivitással működik, enzimopátiáról, 
anyagcsere-betegségről beszélünk. A veleszületett enzimdefektusok 
hátterében genetikai ok áll. Az enzimet kódoló génben bekövetkezett 
mutáció(k) felelős(ek) a betegség kialakulásáért. A veleszületett 
anyagcsere-betegségek esetében a gyors diagnózis felállítása és a megfelelő 
terápia minél hamarabbi megkezdése nagymértékben befolyásolja a 
betegség kimenetelét illetve a betegek életkilátásait. Az újszülöttkori 
tömegszűrés célja a veleszületett anyagcsere-betegségek pár napos 
életkorban történő diagnosztizálása.  

A galaktóz metabolizmusban résztvevő mindhárom enzim defektusa 
ismert. Galaktóz-1-foszfát-uridil-transzferáz-hiány (GALT) esetén 
beszélünk klasszikus galaktozémiáról. 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. A betegség 
súlyos, klasszikus formája mellett létezik egy enyhébb, parciális forma is. A 
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betegség ezen típusára jellemző a kb. 25% reziduális GALT enzimaktivitás. 
A klasszikus galaktozémia autoszómális 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. 

A galaktokináz-hiány (GALK) esetén a galaktóz-metabolizmus első 
enzimének hiánya vagy csökkent működése áll fenn. A betegség világszerte 
rendkívül ritka, gyakorisága a fehér népességben 1:1.000.000, azonban a 
roma populációban az incidencia ennek többszöröse. Kezeletlen betegekben 
hipergalaktozémia és galaktozuria jelentkezik, mely szürkehályog 
(katarakta) kialakulásához vezet. A galaktokináz-hiány autoszómális 
recesszív módon öröklődő betegség. A GALK1 gén a 17. kromoszómán 
(17q24) található, 7,3 kb hosszú, nyolc exont tartalmaz. 

A biotin egy vízben oldható, esszenciális vitamin, mely négy 
karboxiláz enzim kofaktoraként működik az emberi szervezetben. Ahhoz, 
hogy a biotin megfelelő koncentrációban legyen jelen a szervezetünkben, 
szükséges a biotin ciklus, mely lehetővé teszi a molekula többszöri 
felhasználását. A biotinidáz-hiányban (BTD) szenvedő gyermek 
szervezetében a biotin ciklus folyamata megszakad, ezáltal biotin hiányos 
állapot jön létre. A kezeletlen betegek tünetei: metabolikus ketoacidózis, 
organikus aciduria, vérgáz eltérések, 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. 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 enzimaktivitást tudunk 
detektálni. A biotinidáz-hiány szintén monogénes, autoszómális recesszív 
módon öröklődő betegség. A BTD gén a hármas kromoszóma rövid karján 
található (3p25) és 4 exont tartalmaz. 
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Célkitűzések 
 

Célkitűzéseim közé tartozott: 

 Hazánkban elsőként a GALT, a GALK1, a GALE, és a BTD gén teljes 

kódoló illetve számos szabályozó régióinak molekuláris genetikai 

analízisének beállítása. 

 A nyugat-magyarországi régióhoz tartozó, a Budapesti Anyagcsere 

Központban gondozott klasszikus galaktozémiában, galaktokináz-

hiányban és biotinidáz-hiányban szenvedő betegek és számos családtag 

molekuláris genetikai vizsgálata, mely lehetővé teszi a prognosztikát, a 

prenatális diagnosztikát, valamint differenciál-diagnosztikai 

szempontból is rendkívül jelentős. 

 Korábban nem ismert, új mutációk leírása, mely adatok fontos 

információt szolgáltatnak a fehérjeszerkezetről és a fehérje 

működéséről. 

 A betegek mutációspektrumának tanulmányozása, irodalmi adatokkal 

való összevetése. 

 A klasszikus galaktozémia, a galaktokináz-hiány és a biotinidáz-hiány 

rövidtávú és hosszútávú monitorizálása során szerzett adatok 

feldolgozása. 

 A három vizsgált betegségben előforduló klinikai tünetek 

gyakoriságának elemzése, más etnikumokban tapasztalt eredményekkel 

való összehasonlítása. 

 Genotípus-fenotípus összefüggések elemzése klasszikus 

galaktozémiában és biotinidáz-hiányban. 

 A magyar populációban a klasszikus galaktozémiát és biotinidáz-hiányt 

okozó leggyakoribb mutációk hordozósági incidenciájának vizsgálata. 
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Módszerek 
 Vizsgált betegek 
Összesen 46 klasszikus galaktozémiában, 6 igazoltan galaktokináz-
hiányban,  60 biotinidáz-hiányban szenvedő beteg és további 14, a nyugat-
magyarországi régióban emelkedett galaktóz szinttel kiszűrt gyermek 
molekuláris genetikai vizsgálatát végeztük el. A mutációanalízis a 
tájékozott beleegyezés elvének figyelembevételével 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. 
 Populációgenetikai vizsgálatban résztvevő személyek 
Száz egészséges, egymással nem rokon, magyar személy részvételével 
végeztünk populációgenetikai vizsgálatot klasszikus galaktozémiában és 
biotinidáz hiányban. A vizsgálatban a 18. életévüket betöltött személyek 
vehettek részt, a nemek aránya megközelítőleg 50-50% volt. A mintavétel a 
tájékozott beleegyezés elvének figyelembe vételével történt, a donor 
személyek beleegyező nyilatkozatot írtak alá. A kutatást az etikai 
előírásoknak megfelelően végeztük. 
 A galaktozémia újszülöttkori tömegszűrése 
Az újszülöttkori tömegszűrésben a galaktozémia diagnózisa elsődlegesen a 
megnövekedett szérum galaktóz szint kimutatásán alapszik. 1976 és 2004 
között az újszülöttkori tömegszűrésben mindkét szűrőközpontban a Guthrie 
féle mikrobiológiai módszert alkalmaztuk. 2004-ben a Guthrie-tesztet egy 
enzimatikus reakción alapuló módszer váltotta fel (Total Galactose Kit [RA 
Laboratories]). 
 A biotinidáz-hiány újszülöttkori tömegszűrése 
A biotinidáz-hiány újszülöttkori tömegszűrésekor közvetlenül a biotinidáz 
enzim aktivitását detektáljuk. A vizsgálat során, a szűrőpapíros vérmintában 
lévő biotinidáz enzim biotinil-hidroláz aktivitását mérjük. Az enzim 
mesterséges szubsztrátból, biotinil-para-aminobenzoesavból (Sigma, Saint 
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Louis, MO) para-amino-benzoesavat szabadít fel, mely termék 
színreakcióba vihető. 
 DNS izolálás szérumból és szűrőpapíros vérmintából 
A genomiális DNS izolálása EDTA-val alvadásgátolt perifériás vér illetve 
szűrőpapíros vérminta fehérvérsejtjeiből történt a kereskedelemben 
forgalmazott DNS izoláló kit alkalmazásával (High Pure PCR Template 
Purification Kit [Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Németország]). 
 PCR reakciók 
A GALT gén 11 exonját és a promóter régiót, a GALK1 gén 8 exonját és a 
promóter régiót, a GALE gén és a BTD gén teljes kódoló régióját, valamint 
a splicing régiókat amplifikáltuk polimeráz láncrekcióval. Az amplifikálás 
során standard PCR körülményeket alkalmaztunk.  
 Automata szekvencia analízis 
A PCR reakció során kapott termékeket BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 
felhasználásával ismételten amplifikáltuk. A szekvenálási termékek 
elekroforézisét ABI Prism 310. Genetikai Analizátor automata kapilláris 
szekvenáló készülék segítségével végeztük. 
 Restrikciós fragmentumhossz polimorfizmus 
A restrikciós emésztésekhez p.Q188R mutáció esetén Msp I, p.K285N 
mutáció esetén Tsp509 I, p.N314D mutáció esetén Ava II, az IVS5nt-
24G>A polimorfizmus esetén Sac I, p.D444H mutáció vizsgálata során Nla 
III, p.Q456H vizsgálatakor Pml I és a p.A171T analízisekor a BstE II 
restrikciós endonukleázokat használtuk. A detektálást 2%-os agaróz gélen, 
gélelektroforézis segítségével végeztük el.  
 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. 
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Eredmények 
I. Klasszikus galaktozémia 
I.1. Molekuláris genetikai vizsgálatok eredményei 

A nyugat-magyarországi régióban kiszűrt és gondozott 46 klasszikus 
galaktozémiában szenvedő beteg molekuláris genetikai analízisét végeztük 
el. Összesen 13 különböző germinális mutációt találtunk: nyolc misszensz 
mutációt, 1 nonszensz mutációt, 1 stop kodonban bekövetkező báziscserét, 
amelynek következtében a fehérjeátírás tovább folytatódik, valamint három 
többszörös (dupla, ötszörös és hatszoros) mutációt, ahol több genetikai 
elváltozás együtt öröklődik cis helyzetben (1. ábra). 

 

 
1. ábra. A klasszikus galaktozémiás betegek (n = 46) mutációspektruma és 

a mutációk allélgyakoriságai 
 

A betegpopulációban 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-
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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. 

Két, korábban nem ismert misszensz mutációt találtunk. A p.E146D 
mutáció az 5. exonban található, egy guanin/citozin báziscsere 
következtében a 146. kodonban 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. 

 
I.2. Klinikai tünetek 

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. A 31, 0%-os 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 rendkívül magas toxikus galaktóz-1-
foszfát koncentráció miatt. Két esetben ismert volt a család érintettsége 
galaktozémiára, így az édesanya már a terhesség alatt galaktozémiás diétát 
tartott. A betegség parciális formájában szenvedő újszülöttek 50%-a 
mutatott enyhe klinikai tüneteket, míg a betegek 50%-ában semmilyen 
szimptóma nem manifesztálódott az élet kezdeti szakaszán. 

A hosszútávon jelentkező, késői tünetek jelenlétét az 5. életévüket 
betöltött, kezelés alatt álló gondozottaknál vizsgáltuk (n = 31). A 31 vizsgált 
beteg közül 25 gondozottnak nem volt mérhető GALT aktivitása, míg 6 
betegnél reziduális enzimaktivitást detektáltunk. A 25 súlyos klasszikus 
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galaktozémiás beteg között 4 gondozottnál (16%) alakult ki katarakta, 16 
betegnél (64%) jelentkeztek problémák a motoros funkciókban (kéz és 
lábremegés, koordinációs problémák, egyensúlyproblémák, stb.), 22 
betegnek (88%) volt valamilyen beszédproblémája (verbal dyspraxia), 5 
gondozott (20%) volt súlyosan mentálisan retardált és 7 lánybetegnél (58%) 
alakult ki hipergonadotróp hipogonadizmus. A vizsgált 6 parciális 
galaktozémiás beteg közül egy gondozottnál jelentkezett beszéd probléma. 

 
I.3. Populációgenetikai vizsgálatok eredményei 

Populációgenetikai vizsgálataink során a klasszikus galaktozémiát 
okozó három leggyakoribb mutáció (p.Q188R; p.K285N; p.N314D) 
hordozósági gyakoriságát vizsgáltuk a magyar egészséges populációban. A 
p.N314D mutációval asszociáló Los Angeles (D1) és Duarte (D2) 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 mutáció, a Los 
Angeles variáns és a Duarte variáns allélgyakorisága az általunk vizsgált 
populációban 11,5%, 2,5%, illetve 9% volt. 

 

II. Galaktokináz-hiány 
II.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. 
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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 új 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.  

A tizennégy emelkedett galaktóz szinttel kiszűrt, normál GALT 
aktivitással rendelkező beteg molekuláris genetikai analízise során sem a 
GALK1 gén, sem a GALE gén általunk vizsgált régióiban nem detektáltunk 
mutációt. Viszont ebben a betegcsoportban találtunk egy GALK1 promóter 
(c.-179A>G) és egy intron polimorfizmust (IVS8nt-40C>T) a 7. intronban. 

 
II.2. Klinikai tünetek 

A hat galaktokináz-hiányban szenvedő beteg közül egy gondozottnál 
detektáltunk szürkehályogot. A betegnél a kongenitális katarakta még 
prenatálisan alakult ki.  

 

III. Biotinidáz-hiány 
III.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 (2. ábra).  

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. A nyugat-magyarországi 
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betegek között 14,2%-os allélgyakorisággal fordult elő. A p.A171T:D444H 
dupla mutáció 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. 

 

 
2. ábra. A biotinidáz-hiányos betegek (n = 60) mutációspektruma és a 

mutációk allélgyakoriságai 
A körcikkelyből kiemelkedő 11 mutáció csak Magyarországon detektált 

 
Detektáltunk öt, korábban nem leírt mutációt a BTD génen. A p.E46X 

nonszensz mutáció esetében egy guanin/timin báziscsere következtében az 
aminosavlánc 46. pozíciójában egy terminációs kodon jön létre. A p.T152P 
mutáció a harmadik exonban, egy adenin/citozin báziscsere során létrejövő 
és a 152. kodonban egy treonin/prolin cserét eredményező mutáció. A 
p.R157C mutáció esetében egy citozin/timin nukleotidcsere okoz egy 
arginin/cisztein aminosavcserét a biotinidáz fehérje 152. pozíciójában. A 
harmadik általunk leírt misszensz mutáció a p.N195S ahol egy 
adenin/guanin báziscsere eredményez a 195. kodonban egy 
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aszparagin/szerin cserét. Továbbá detektáltunk egy egybázisos deléciót a 
harmadik exonban: a c.406delC mutáció esetében egy citozin deletálódása 
eredményez kereteltolódást a bázissorrendben.  

 
III.2. Klinikai tünetek 

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, 
illetve 5 újszülöttnél (41,67%) jelentkeztek különféle bőrproblémák. A 
későbbi életszakaszokban jelentkező klinikai tüneteket egy éves kor után 
vizsgáltuk (n = 11). Mind a tizenegy gondozottnál jelentkeztek a betegség 
bizonyos klinikai tünetei, különös tekintettel a bőrproblémákra (100%), 
melyet az összes súlyos biotinidáz-hiányos betegnél észleltük. Alopeciát 2 
gyermek (18%) esetében találtunk, illetve 1 gyermek (9%) szenved súlyos 
allergiában. 

Részleges (parciális) biotinidáz-hiányban szenvedő valamennyi beteg 
(n = 48) az egyik allélon a p.D444H (c.1330G>C) mutációt hordozta. A 
betegség ezen típusában a reziduális biotinidáz enzimaktivitás 12 és 29 % 
között található (0,85-2,06 nmol/min/ml). Az újszülöttkori tömegszűrés 
keretében kiszűrt 47 beteg 53,19%-ánál tapasztaltunk izomtónus-
gyengeséget, 51,06% mutatott valamilyen bőrtünetet (ekcéma; száraz, 
hámló bőr stb.) és 6,38%-nál jelentkezett alopecia. A késői klinikai 
szimptómákat egy éves kor után detektáltuk (n = 47). A gondozottak 
53,19%-ánál tapasztaltunk száraz, hámló, kiütéses bőrt és/vagy ekcémát, 
6,38%-nál találtunk alopeciát és 10,6%-nál allergiát.  

 
III.3. Populációgenetikai vizsgálatok eredményei 

Populációgenetikai vizsgálataink során a biotinidáz-hiányt okozó 
három leggyakoribb mutáció hordozósági gyakoriságát vizsgáltuk a magyar 
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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 
mutációra a száz vizsgált személyből tizenegyen bizonyultak hordozónak, 
mely 5,5%-os allélgyakoriságot eredményezett. A 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. 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. 
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Következtetések 
 

 A klasszikus galaktozémia gyakorisága a nyugat-magyarországi 
régióban: 1:47.480. A betegség hazai incidenciája megegyezik a 
kaukázusi populációban a szakirodalom által leírt gyakorisággal. 

 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 p.Q188R GALT mutáció allélgyakorisága nyugatról kelet felé, 
illetve északról déli irányba fokozatos csökkenést mutat Európában. 
Ebbe a grádiensbe jól illeszkedik a nyugat-magyarországi régióban 
detektált 41,2%-os allélgyakoriság. Ezzel szemben a p.K285N mutáció 
allélgyakoriság-grádiense ellentétes: nyugatról keletre és északról délre 
növekvő gyakoriságot mutat. A nyugat-magyarországi betegek között 
detektált 27,1%-os allélgyakoriság ezt a megfigyelést szintén 
alátámasztja.  

 A detektált p.N314D és p.E304K mutáció cis helyzetben történő együtt 
öröklődésekor feltehetően a két mutáció komplementálja egymás 
hatását intraallélikus komplementáció révén.  

 A galaktokináz-hiány incidenciája világszerte rendkívül alacsony, 
azonban a roma populációban – irodalmi adatok alapján – ennek 
többszöröse. A nyugat-magyarországi régióban detektált incidencia 
adatok ezt a megfigyelést alátámasztják. 

 A vizsgált betegek között leggyakoribb galaktokináz-hiányt okozó 
mutáció a p.P28T volt, mely a roma populációban alapító mutáció. A 
detektált  p.L263P egy korábban nem leírt, új mutáció. 

 A biotinidáz-hiány összgyakorisága (1:18.850) a nyugat-magyarországi 
régióban több, mint háromszorosa a kaukázusi populációban leírt 
gyakoriságnak. 
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 A vizsgált 60 biotinidáz-hiányos betegben összesen 24 különböző 
germinális mutációt találtunk. 

 Betegeink körében a szakirodalomban leírt leggyakoribb 5 BTD 
mutáció (p.D444H; p.Q456H; p.A171T:D444H; c.98:d7i3; p.R538C) 
incidenciája volt a legmagasabb.  

 Vizsgálataink során öt új mutációt (p.E46X; p.T152P; p.R157C; 
p.N195S; c.406delC) találtunk a BTD génen. 

 A biotinidáz-hiányban szenvedő betegek között magas volt az aránya 
(14,2%) a csak magyar populációra jellemző mutációknak. 

 A klinikai tünetek még monogénes betegségek esetében sem mindig 
korrelálnak a genotípussal. Számos esetben a betegek azonos genotípus 
mellett teljesen eltérő klinikai tüneteket mutattak. A fenotípus 
kialakulását egyéb genetikai és környezeti faktorok is befolyásolják.  

 Populációgenetikai vizsgálataink során, a klasszikus galaktozémiát 
okozó leggyakoribb mutációk allélgyakorisága jól korrelált más 
populációkban detektált allélgyakoriságokkal. 

 Biotinidáz-hiány esetén a leggyakoribb betegséget okozó mutáció 
magasabb allélgyakorisággal fordult elő, mint más populációkban. 
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