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A gyulladásos bélbetegségek (IBD) két nagy csoportja, a Crohn 

betegség (CD) és a colitis ulcerosa (UC), mára már jól körülírt 

klinikai entitásnak számítanak, bár a patomechnizmusukat illetően a 

részletek még nem tisztázottak. A kórfolyamat elindításában szerepet 

játszó tényezők három nagy kategóriába sorolhatóak: környezeti 

faktorok, bélflóra összetétele és genetikai hajlam. Számos kutatás 

igyekezett feltárni a megbetegedések pontos okát. Ezek 

eredményeként ismerté váltak bizonyos IBD-vel összefüggést mutató 

gének, a bélflóra megváltozása is kimutatható, viszont nem találtak 

egyetlen specifikusnak mondható környezeti tényezőt sem. További 

kutatások szükségesek a részletek minél pontosabb 

megismeréséhez. 

 Világszerte számtalan epidemiológiai vizsgálat folyt, részben 

ellentmondásos eredményekkel. Ennek ellenére a legtöbb szerző 

egyetért abban, hogy az IBD előfordulása növekvő tendenciát mutat. 

Ismerté vált továbbá, hogy az egyes etnikai csoportok között, 

valamint földrajzi elhelyezkedés függvényében jelentős különbségek 

mutatkoznak az IBD gyakoriságát illetően. Általában mindkét 

betegségcsoport incidenciájának csúcsát a serdülőkorra, vagy a fiatal 

felnőttkorra teszik. Ezen kívül egyes területeken az 50-80 éves 

korosztályban egy második csúcs is megfigyelhető.  

 A gyulladásos bélbetegségek multifaktoriális eredetűek. 

Kialakulásukat genetikai hajlamosító tényezők, immunrendszeri 

sajátságok és környezeti hatások egyaránt befolyásolják. Mindezek 
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talaján a bélnyálkahártya immunrendszerét a normál bélflórára adott 

válasz újra és újra kibillenti az egyensúlyából, és tartósan aktiválja. 

A hajlamosító környezeti faktorok közül, a dohányzást, a 

gyermekkori kanyarófertőzést és egyéb fertőzéseket említik 

leggyakrabban, bár konkrétan egyikhatását sem sikerült 

egyértelműen bizonyítani. A szervezet immunválaszát meghatározó 

tényezők: a felszabaduló citokinek, a bélnyálkahártya állapota, a Th 

sejtek, és a rezidens bélflóra. A disszertáció fő témája is az IBD 

genetikai hátterének vizsgálata. Számos gén esetében ismert direkt 

összefüggés az IBD patogenezisével, míg mások szerepének 

tisztázása további vizsgálatok tárgyát képezi. Az előbbi csoportba 

tartoznak: a NOD2/CARD15, a TLR4, az OCTN1/2 és a TNF-α, az 

utóbbiba pedig: a DLG5, az IL-23R és az ATG16L1. A HLA géneket 

elsősorban az extraintestinális manifaesztációkkal hozzák 

összefüggésbe. 

 A szokásosnál gyakoribb és hígabb széklet az IBD mindkét 

formájában talán a leggyakoribb panasz. A második leggyakrabban 

jelentkező tünet, a hasi fájdalom, mely néha segítséget nyújthat a 

gyulladás lokalizálásában is. Colitis ulcerosa esetében a tenesmus, 

proctitisre utal. Vér jelenléte a székletben valószínűbbé teszi, hogy a 

tünetek hátterében UC áll, mint CD. Az esetek 60%-ában a CD érinti 

a terminális ileumot, a lokalaizáció és a betegség viselkedése 

azonban változatos lehet. Megjelenésére jellemző a granulomatosus 

gyulladás, általában úgynevezett „skip” léziók formájában, mely 

szűkületeket és fisztulákat egyaránt létrehozhat. Az UC jellemzően a 

vastagbelet érinti folyamatos formában, granulómák nélkül. A CD és 
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az UC súlyosságának besorolására számos klinikai és endoscopos 

pontrendszer áll rendelkezésre. A jelenleg vizsgálat alatt álló 

szerológiai markerek a jövőben mind az IBD diagnosztikájában, 

mind a két forma elkülönítésében további segítséget nyújthatnak a 

klinikusok számára. 

 Az extraintestinális szövődmények számos formája ismert. 

Oculáris, dermatológiai, musculosceletális, hepatobiliáris, 

haematológiai és onkológiai vonatkozásokat egyaránt említ az 

irodalom. Az IBD kezeléséhez rendelkezésre álló gyógyszerpalettán 

szerepelnek szalicilátok, kortikoszeroidok, immunmodulátorok, 

monoklonális antitestek és probiotikumok.  

 

A DLG5/ MDR1 és ABCG2 jelentősége 

A multidrug resistance-1 (MDR1/ABCB1) gén a 7-es kromoszómán 

található. A géntermék egy transzmembrán fehérje, a P-glikoprotein 

170 (Pgp-170), mely az ATP-binding cassette (ABC) transzporterek 

közé tartozik. Különböző xenobiotikumok eltávolítását teszi 

lehetővé, ezért felelős lehet számos kemoterápiás szerrel szembeni 

rezisztencia kialakulásáért is. Funkciója kettős: egyrészt gátolja az 

adott xenobiotikum felszívódását a gastrointestinális rendszerből, 

másrészt serkeni a vizelettel és epével történő kiválasztását. Az 

MDR1 gént kimutatták daganatos sejtekben és normál szöveti 

sejtekben (máj, vese, agy, here, placenta) egyaránt. IBD esetén, a 

Pgp-170-et fontosnak tartják mid a terápiás válasz, mind a betegség 

iránti fogékonyság tekintetében. Számos szubsztrátja van, köztük 

immunszuppresszánsok, antibiotikumok és szteroidok. 
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 A breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2) szintén az 

ABC transzporterek családjába tartozik. Részt vesz a multidrog 

rezisztencia kialakításában. Ez egy úgynevezett féltranszporter, mely 

szubsztátok széles skálájának megkötésére képes. Jelen van a 

vékony-és a vastagbélben, a vesében, valamint a májban is. Mivel 

lokalizáció és funkció tekintetében is számos hasonlóság figyelhető 

meg a rokon MDR1 géntermék fehérjével, logikusnak tűnt, hogy az 

ABCG2 gén is elméletileg befolyásolhatja az IBD-ben a gyógyszeres 

kezelésére adott klinikai választ. 

 A DLG5, a MAGUK család tagja. Mint scaffolding fehérje, 

fontos szerepet tölt be a hámsejtek integritásának fenntartásában. 

Részt vesz a sejtkapcsolatokban és segít megtartani a sejtek 

polaritását és alakját.  

 

Célkitűzések 

1. Az IBD-re hajlamosító lókuszokat illetően Kelet-

Európában kevés adat áll rendelkezésre, ezért célul 

tűztük ki, hogy megvizsgáljuk a DLG5 R30Q, az MDR1 

C3435T és G2677T/A és az ABCG2 G34A és C421A 

variánsok gyakoriságát és IBD-vel való kapcsolatát a 

magyarországi betegpolulációban. 

2. Vizsgáltuk a DLG5 R30Q és a NOD2/CARD15, valamint 

TLR4 mutációk kapcsolatát. 

3. Kerestünk összefüggéseket geno- és fenotípusok között.  

4. Mivel a vizsgált genetikai variánsok a kezelés során 

széles körben használt gyógyszerekre adott terápiás 
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választ elméleti adatok alapján befolyásolhatják és 

farmakogenetikai vizsgálatokat IBD-ben szinte alig 

közöltek,, vizsgálatuk a variáns allélek kapcsolatát a 

terápiás válasszal és a műtéti igénnyel.  

 

Beteganyag és módszer 

I. vizsgálat: 

773, egymással rokoni kapcsolatban nem álló, IBD-s beteget vontunk 

be a vizsgálatba. Közülük 639 beteg volt CD-s. A betegek 

átlagéletkora 38,1 ± 10,3 év, a betegségtartam pedig átlagosan 8,8 ± 

7,5 év volt. Kontrollként 150 olyan korban és nemben illesztett 

egyént vizsgáltunk, akik semmilyen gastrointestinális-, vagy 

májbetegségben nem szenvedtek.  

A diagnózis a Lennard-Jones kritériumokon alapult. A 

szükséges klinikai és demográfiai háttér információkat a betegek 

korábbi dokumentumai, valamint egy kérdőív kitöltése során 

nyertük. A fenotípus meghatározása a Bécsi Klasszifikáció szerint 

történt. A klinikai és genetikai adatok kapcsolatát Khi proba és 

logisztikus regresszió analízis segítségével vizsgáltuk, az 

eredményeket esélyhányados (OR) és 95%-os konfidencia 

intervallum formájában mutattuk be. Statisztikailag szignifikánsnak a 

0,05-nél kisebb p értéket tekintettük (p < 0,05). A vizsgálatot az 

etikai bizottság engedélyével végeztük a tájékoztatást követő 

beleegyező nyilatkozat aláírása után. 
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 A DLG5 R30Q és a TLR4 D299G polymorfizmusokat 

PCR/RFLP segítségével detektáltuk, a NOD2 mutációk 

genotipizálásához pedig, DHPLC-szekvenálást használtunk. 

 

II. vizsgálat: 

A második vizsgálatba 414 IBD-s kezelt beteg (265 CD, 149 UC) és 

149 egészséges kontroll egyén került bevonásra. Az átlagéletkor CD 

esetében 35 ± 12,1 év, míg UC esetében 44,5 ± 15,4 év volt. A 

betegség fennállása CD-ben átlagosan 8,7 ± 7,6 év, míg UC-ben 10,7 

± 8,9 év volt. 

 Az adatgyűjtés és a statisztikai feldolgozás módszere 

egyezett a korábbiakkal. Ebben az esetben is etikai engedély és 

írásbeli beleegyezés birtokában végeztük a vizsgálatot.   

 Saját magunk által beállított real-time PCR módszerrel 

történtek a genetikai meghatározások LightCycler készülék 

segítségével (Roche Diagnostics, Switzerland).  

 

Eredmények   

1. Elsőként vizsgáltuk magyarországi IBD betegekben a 

DLG5, ABCG2 és MDR1 gének polimorfizmusait.  

2. Nem találtunk kapcsolatot az ABCG2, MDR1 és DLG5 

gének vizsgált variánsai és az IBD között, de az MDR1 

gén G2677-es variánsa tendenciaszerűen gyakoribb volt 

Crohn betegekben (OR: 1,29, p = 0,08).  
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3. Colitis ulcerosában, szignifikánsan ritkább volt arthritis 

kialakulása az ABCG2 varián allél jelenléte esetén 

(OR: 0.39, p = 0.046). 

4. A DLG5 113A allél tendenciaszerűen ritkább volt a 

Crohn betegekben (OR: 0,67, p = 0,06). 

5. A DLG5 variáns allél tendenciaszerűen fokozta a 

kiterjedt colitis ulcerosa esélyét is (OR: 2,1, p = 0,07), 

ugyanakkor további genotípus-fenotípus kapcsolatokat nem 

sikerült kimutatni. 

6. Crohn betegekben a DLG5 R30Q jelenléte kapcsolatot 

mutatott a szteroid rezisztenciával (OR: 2,4, p = 0,013), ami 

a logisztikus regresszió vizsgálat során független 

rizikófaktornak bizonyult. (p = 0,02). Emellett a perianális 

betegség, illetve a gyakori relapszus hajlam mutatott 

kapcsolatot a szetroid rezisztenciávalt (p = 0,01 mindkettőre 

vonatkozóan). Más tanulmányokkal ellentétben, az MDR1 

gén polimorfizmusa és a szetroid rezisztencia között nem 

találtunk összefüggést.  

7. Egyik általunk vizsgált genetikai variáns sem mutatott 

összefüggést a rövidtávú infliximab kezelésre adott terápiás 

válasszal Crohn betegekben. 
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Következtetések 

Elsőként közöltünk a DLG5, MDR1 és ABCG2 génvariánsok 

gyakoriságára vonatkozó adatokat a magyarországi IBD 

populációban.  

Korábbi tanulmányok és egy nemrég közölt meta-anlízis alapján 

kapcsolat mutatható ki az MDR1 C3435T allél és az IBD, 

pontosabban az UC között. Ugyancsak egy a tanulmányunk 

megjelenését követően közölt metaanalízisigazolja a CD és a DLG5 

R30Q allél kapcsolatát is. A fentiekkel ellentétben, a sajt 

beteganyagban nem találtunk kapcsolatot a vizsgált gének, allélek 

(DLG5 R30Q, MDR1 C3435T, vagy G2677T/A és ABCG2 G34A, 

vagy C421A) és az IBD, CD vagy UC között. Az MDR1 G2677 

allélre ugyanakkor az irodalomban közöltekkel összhangban, 

tendenciaszerűen gyakoribb volt CD-ben. Mindent összevéve, 

elképzelhető, hogy az MDR1 gén vizsgált és további, eddig nem 

vizsgált variációi, játszanak szerepet az IBD patogenezisében. 

 Az ABCG2-re vonatkozóan nem álltak rendelkezésre korábbi 

adatok,. Az általunk vizsgált allélek nem mutattak ugyan 

összefüggést az IBD-vel, de UC-ben a variáns allél hordozása  

védelmet jelentett az arthritis-sel szemben. Az elméleti lehetőség 

ellenére, a magyar betegekben nem tudtunk kimutatni kapcsolatot az 

ABCG2 variánsokés a gyógyszeres kezelésre adott válasz illetve 

sebészeti igény között.  

A DLG5-fehérjét egy olyan scaffolding fehérjének tartják, 

amelynek szerepe lehet a gastrointesztinális barrier kialakításában. A 

kezdeti közlésekben a variáns allél jelenléte fokozta a CD rizikót. 
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Egy közös kanadai-brit-olasz vizsgálatban a fenti eredményeket csak 

részben sikerült azonban megerősíteni. 

Jelen tanulmányunkban a DLG5 R30Q variáns nem mutatott 

összefüggést sem az IBD-vel általában, sem pedig annak valamely 

alcsoportjával. Ellenkezőleg, CD-ben ritkább volt a variáns allél 

gyakorisága, hasonlóan egy a munkát követő meta-analízs 

eredményeihez, mely szerint a DLG5 R30Q allél hordozása inkább 

protektív hatású lehet Crohn betegekben, a kedvező hatás azonban 

csak nőkben volt igazolható. 

 Korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan, nekünk sem sikerült 

kimutatni genotípus-fenotípus összefüggéseket CD-ben. 

 A DLG5 R30Q jelenlétét a szteroid rezisztencia független 

rizikófaktorának találtuk, azonban további vizsgálatok szükségesek, 

hogy a felismerés klinikai jelentőségét alátámasszák. Mindezeken túl 

fontos megemlíteni, hogy ezek voltak az első IBD-re vonatkozó 

farmakogenetikai vizsgálatok a kelet-európai régióban. 
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