
201896. É V F O LYA M  1 . S Z Á M V O L U M E  96.  N O .1.

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZŐ- ÉS KUTATÓHELYEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

PUBLIC HEALTH RESEARCH JOURNAL OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH TRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS



Tartalom – Contents

eredeti közlemények

Egypontos nukleotid-polimor�zmusok vizsgálatára alapozott kockázatbecslés 

alkalmazhatósága a szív- és érrendszeri betegségre való fokozott genetikai fogékonyság 

kimutatására – irodalmi áttekintés .......................................................................................................

Application of single nucleotide polymorphism-related risk estimates in identi�cation

of increased genetic susceptibility to cardiovascular diseases – a literature review

Fiatal Szilvia, Ádány Róza

Összefüggés az AIRE gén polimor�zmusai és a rheumatoid arthritis között: 

szisztematikus irodalmi áttekintés és eset-kontroll vizsgálatok meta-analízise  ...............................

Association between AIRE gene polymorphism and rheumatoid arthritis: a systematic

review and meta-analysis of case-control studies

Bérczi Bálint, Gerencsér Gellért, Farkas Nelli, Hegyi Péter, Veres Gábor, Bajor Judit, Czopf László, 

Hussain Alizadeh, Rakonczay Zoltán, Vigh Éva, Erőss Bálint, Szemes Kata, Gyöngyi Zoltán

A csökkent HDL-koleszterin szint a roma lakosság körében tapasztalt magas 

prevalenciájában szerepet játszó genetikai tényezők  ........................................................................

Genetic factors exist behind the high prevalence of reduced high-density lipoprotein 

cholesterol levels in the Roma population

Pikó Péter, Fiatal Szilvia, Kósa Zsigmond, Sándor János, Ádány Róza

Halláskárosodásban részt vevő NAT2, GRM7 és GRHL2 hajlamosító polimor�zmusok

és haplotípusok roma és magyar populációban  ................................................................................

Age-related hearing impairment associated NAT2, GRM7, GRHL2 susceptibility gene 

polymorphisms and haplotypes in Roma and Hungarian populations

Mátyás Petra, Pöstyéni Etelka, Komlósi Katalin, Szalai Renáta, Bene Judit, Magyari Lili,

Melegh Béla, Hadzsiev Kinga

A sztatin használat és a társadalmi-gazdasági státusz kapcsolata Magyarországon  ........................

Relationship between statin utilization and socioeconomic deprivation in Hungary

Boruzs Klára, Juhász Attila, Nagy Csilla, Ádány Róza, Bíró Klára

A népegészségügyi szakemberek és intézmények feladatai a teljeskörű iskolai 

egészségfejlesztés szakmai segítésében  ...............................................................................................

Furthering role of public health experts and institutions in holistic school health promotion

Somhegyi Annamária

96. évfolyam 1. szám

2018

Volume 96. No. 1.

alapítás éve:
1920

főszerkesztő:
Ádány Róza

meghívott szerkesztő:
Kiss István

szerkesztőbizottság:
Balázs Margit
Barcs István

Betlehem József
Bíró Klára

Boncz Imre
Füzesi Zsuzsanna

Horváth Ildikó
Kósa Karolina

Kósa Zsigmond
Moizs Mariann
Orosi Piroska

Paulik Edit
Pándics Tamás

Repa Imre
Rurik Imre

Sáfrány Géza
Sándor János
Sántha Ágnes

Somhegyi Annamária
Szilárd István
Tarkó Klára

Veres-Balajti Ilona
Vokó Zoltán

Wilhelm Márta

felelős kiadó:
Debreceni Egyetem

Népegészségügyi Kar

szerkesztő:
Oravecz Attila

szerkesztőség:
4028 Debrecen, Kassai út 26/b

tel./fax:
(52) 512 764

e-mail:
nepegeszsegugy@sph.unideb.hu

Megjelenik negyedévente.
Egy példány ára: 1200 Ft

Elő�zetési díj egy évre: 4800 Ft

HU-ISSN 0369-3805

nyomdai munkák:
Alföldi Nyomda Zrt.

4027 Debrecen, Böszörményi út 6.
tel.: (52) 515 715

3

23

39

51

59

69

NÉPEGÉSZSÉGÜGY
A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÉPZŐ- ÉS KUTATÓHELYEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

PUBLIC HEALTH RESEARCH JOURNAL OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH TRAINING AND RESEARCH INSTITUTIONS



3

eredeti közlemények

Fiatal Szilvia1,2

Ádány Róza1,2,3

Összefoglalás: A kardiovaszkuláris genetika fejlődése nagy elvárásokat támasztott a fogékonyságért fele-
lős génváltozatok alkalmazásával kapcsolatban (megelőzés, diagnózis, terápia). A közelmúltban megjelenő 
közlemények alapján összefoglaltuk a gyakori kardiovaszkuláris betegségekre való megnövekedett gene-
tikai fogékonyság azonosításához kockázati becslőmodellekben vizsgált egypontos nukleotid-polimor*z-
musok (single nucleotide polymorphism – SNP) alkalmazhatóságát népegészségügyi szempontból. Kulcs-
szavakkal PubMed, Embase, CINAHL és a Web of Science adatbázisokban keresést végeztünk. A közlemé-
nyeket a népegészségügy legfontosabb doménjainak megfelelően egy a közelmúltban javasolt transzlációs 
keretrendszer (T1–T4 fázisok) felhasználásával rendszereztük. A kutatások túlnyomó többsége a T1 fázishoz 
tartozik, kevesebb a T2 fázishoz sorolható kutatás, a T3 transzlációs fázis teljesen hiányzik, és csupán egy 
vizsgálatot azonosítottunk a T4 fázis részeként. Az SNP-k önmagukban az egyéni kockázat becslésére nem 
alkalmasak, de a genetikai pro*l ún. tradícionális kockázati tényezőkkel kombinálva pontosabban becsül-
heti a  kockázatot. További kutatásokra van szükség annak tisztázáshoz, hogy ezek az ún. kockázati model-
lek képesek-e megfelelően azonosítani a veszélyeztetett egyéneket.
Kulcsszavak: genetikai szűrés, genetikai fogékonyság, egypontos nukleotid-polimor*zmus, transzlációs 
kutatás, kardiovaszkuláris betegségek, irodalomkutatás

Summary: Advances in the genomics of cardiovascular diseases (CVDs) have fostered huge expectations 
about the use of susceptibility variants for prevention, diagnosis, and treatment. Our aim was to summarize 
the latest developments in the *eld from a public health perspective focusing on the applicability of data 
on single nucleotide polymorphisms (SNPs), through a systematic review. Several keywords were used for 
searching the PubMed, Embase, CINAHL, and Web of Science databases. Records were summarized and struc-
tured according to the main public health domains using a framework suggested recently for translational 
research (T1-T4 phases). The majority of translation research belongs to the early T1 phase ; there are only 
a few population-based impacts estimated. The studies suggest that an SNP is a poor estimator of individ-
ual risk, whereas an individual’s genetic pro*le combined with non-genetic risk factors may better predict 
CVD risk among certain patient subgroups. Further research is needed to validate whether these genomic 
pro*les can prospectively identify individuals at risk to develop CVDs.
Keywords: gentic screening, genetic susceptibility, single-nucleotide polymorphisms, translation research, 
cardiovascular disease, literature review

Egypontos nukleotid-polimor*zmusok vizsgálatára 
alapozott kockázatbecslés alkalmazhatósága 
a szív- és érrendszeri betegségre való fokozott gene-
tikai fogékonyság kimutatására – irodalmi áttekintés

Application of single nucleotide polymorphism-
related risk estimates in identi*cation of 
increased genetic susceptibility to cardiovascular 
diseases – a literature review

1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet – 4028 Debrecen, Kassai út 26. – Tel.: (52) 512 764
   E-mail: �atal.szilvia@sph.unideb.hu
2 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, WHO Társadalmi Sebezhetőség és Egészség Együttműködési Központ
3 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Megelőző Orvostani Intézet, MTA Népegészségügyi Kutatócsoport
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BEVEZETÉS

Annak ellenére, hogy a kardiovaszkuláris betegsé-
gek (KVB) jelentős részben megelőzhetőek lenné-
nek, a globális adatokat tekintve a legtöbb halálozásért 
felelősek, mely az összes haláleset közel egyharmadát je-
lenti [1]. 2012-ben a nem fertőző betegségek okozta ha-
lálesetek 46%-áért voltak felelősek, ezek közül 7,4 mil-
lió eset az iszkémiás szívbetegség, 6,7 millió haláleset 
pedig stroke miatt következett be [2]. Jelen összefogla-
ló közlemény azokra a kiemelt népegészségügyi jelen-
tőségű ún. gyakori kardiovaszkuláris betegségekre [KVB] 
összpontosít, melyek patogenezisével kapcsolatban jól 
ismert, hogy genetikai és környezeti tényezők együttes 
hatásának következtében alakulnak ki.

A társadalmi determinánsok (pl. öregedés, foglalko-
zás, jövedelem, iskolai végzettség), az életmódbeli (pl. 
egészségtelen étrend, dohányzás, �zikai inaktivitás, al-
koholfogyasztás) és metabolikus kockázati tényezők (pl. 
elhízás, cukorbetegség, a vér emelkedett TG és LDL szint-
je) szerepe a KVB-ek kialakulásában évtizedek óta jól 
ismert a nagy elemszámú populációkat vizsgáló longi-
tudinális vizsgálatoknak köszönhetően (pl. a Fram-
ingham-study, Seven Countries study) [3-8]. Az utób-
bi több mint két évtizedben az öröklött/genetikai haj-
lam hozzájárulása e betegségcsoport kialakulásához to-
vábbra is a kutatások középpontjában áll [2]. A nem ge-
netikai kardiovaszkuláris kockázati tényezők megisme-
rése ugyan hasznosnak bizonyult a kardiovaszkuláris 
prevencióban, de ha a fogékonyságért felelős genetikai 
tényezők ismertté válnak, vélhetően sokkal hatékonyab-
bá válhat a KVB-ek megelőzése és kontrollja.

A gyakori KVB-k túlnyomó többsége az örökletes 
és környezeti tényezők közötti interakció eredménye-
képpen alakul ki. A Humán Genom Projekt befejezése 
után egyre nőtt azoknak a vizsgálatoknak a jelentősé-
ge melyek a gyakori, ún. poligénes KVB-ek (más poli- 
génes meghatározottságú betegségek mellett) genetikai 
okainak azonosítására irányultak. A kardiovaszkuláris 
jellegekkel összekapcsolható genetikai lókuszokat olyan 
kandidáns gén és genomszintű asszociációs vizsgála-
tok segítségével azonosították többnyire eset-kontroll 
vizsgálati elrendezésben, amelyek számos genetikai va-
riánst vizsgáltak különböző etnikai hátterű populáci-
ókban. Ikervizsgálatok és családi alapú ún. linkage vizs-
gálatok egyaránt szolgáltattak bizonyítékot arra vonat-
kozóan, hogy a genetikai tényezők nagymértékben hoz-
zájárulnak a gyakori KVB-k kialakulásához. A nagy elem-
számú iker vizsgálatokból származó becslések szerint 

a genetikai változékonyság a hipertónia kockázatának 
körülbelül 30–50%-át, a koszorúér-betegség vagy a szív-
infarktus kockázatának körülbelül 50–60%-át tehetik 
ki [9–12]. A komplex kardiovaszkuláris betegségek ese-
tében a népegészségügyi kezdeményezések fő célja az, 
hogy a manifesztációt a magas kockázatú személy idő-
ben történő azonosításával meg tudja előzni vagy azt 
előre tudja jelezni [13]. A poligénes KVB mellett létez-
nek olyan variánsok is, amelyek például a magas vér-
nyomás, a veleszületett szívbetegség vagy a familiáris 
hiperkoleszterinémia monogénes altípusainak kialaku-
lásásért felelnek [14–16]. A monogénes rendellenessé-
gek esetében a legfontosabb népegészségügyi prioritás 
a genetikai szűrés és annak hatékony felhasználása az 
egészségügyi gyakorlatban oly módon, hogy az érin-
tett egyén és a magas kockázatú családtagjai számára 
egyaránt a lehető legjobb kezelés váljon elérhetővé [13].

A KVB genomikájának gyors fejlődése óriási elvá-
rásokat támasztott a fogékonyságért felelős génválto-
zatok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban mind 
a megelőzés mind a diagnózisalkotás, mint pedig a te-
rápia területén. Bár a nagy elemszámú genetikai asszo-
ciációs vizsgálatok segítették a génváltozatokhoz kap-
csolódó prediktív értékek becslését és kategorizálását 
(kis vagy nagy hatású), továbbá a KVB-kel és kardio-
vaszkularis rizikófaktorokkal összekapcsolható geneti-
kai lókuszok megismerése betekintést nyújtott azokba 
a biológiai folyamatokba, amelyek a betegségek kiala-
kulásáért felelősek, az eredmények gyakorlati felhasz-
nálása a kardiovaszkuláris kockázat előrejelzésében, és 
pontos szerepe a megelőzésben és kezelésben még min-
dig tisztázásra vár [17]. Napjainkig csupán a humán 
genomkutatás néhány eredmény jutott el a bizonyíté-
kokon alapuló gyakorlati alkalmazás szintjére az orvos-
tudomány, a népegészségügy területén.

A népegészségügyi szűrővizsgálatok alapvetően a tü-
netmentes egyéneket célozzák meg a populációban: azon 
egyéneket, ahol a kockázat feltételezhetően megnöve-
kedett vagy azokat, akik olyan speci�kus életszakasz-
ban vannak ahol a szűrés nagy hasznot eredményezhet 
(pl.terhes nők, újszülöttek) [18]. Az elmúlt évtizedben 
intenzív érdeklődés középpontjába került a gyakori KVB-k 
genetikai szűrésének lehetősége és a kardiovaszkuláris 
kockázat genetikai szűréssel való azonosításának lehet-
séges egészségügyi és népegészségügyi alkalmazása.

Ebben az összefoglaló cikkben a gyakori KVB-ekre 
való megnövekedett genetikai fogékonyság azonosítá-
sához használt kockázati becslőmodellekben vizsgált 
egypontos nukleotid-polimor�zmusok (single nucleo-
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Keresés 
sorszáma 

A lekérdezés során felhasznált MeSH kulcsszavak Eredmények

1 ((“Mass Screening”) OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” 12 735

2 (((“Mass Screening”) OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases”) AND “Polymorphism, Genetic” 552

3
(((“Mass Screening”) OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases”) AND “Polymorphism, Genetic” 

Aktivált szűrők: Full text, Humans and English, published in the last 10 years
238

Keresés 
sorszáma 

A lekérdezés során felhasznált Embase kulcsszavak Eredmények

1 (“Mass Screening” OR “Genetic Screening”) AND “Cardiovascular Disease” 2 474

2 (“Mass Screening” OR “Genetic Screening”) AND “Cardiovascular Disease” AND “Genetic Polymorphism” 72

3
(“Mass Screening” OR “Genetic Screening”) AND “Cardiovascular Disease” AND “Genetic Polymorphism”

Aktivált szűrők: Full text, Humans and English, published in the last 10 years
44

Keresés 
sorszáma 

A lekérdezés során felhasznált CINAHL kulcsszavak Eredmények

1 (“Health Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” 69

2 (“Health Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” AND “Polymorphism, Genetic” 9

3
(“Health Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” AND “Polymorphism, Genetic”

Aktivált szűrők: Full text, Humans and English, published in the last 10 years
1*

Keresés 
sorszáma 

A lekérdezés során használt kulcsszavak Eredmények

1 (“Mass Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” 217

2 (“Mass Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” AND “Polymorphism, Genetic” 38

3
(“Mass Screening” OR “Genetic Testing”) AND “Cardiovascular Diseases” AND “Polymorphism, Genetic”

Aktivált szűrők: Full text, Humans and English, published in the last 10 years
30

I. táblázat 
A szisztematikus irodalomkutatás részletei (keresési stratégia)

A lekérdezés ideje: 2017. május 5.
a) Adatbázis: PubMed

b) Adatbázis: Embase

c) Adatbázis: CINAHL

d) Adatbázis: Web of Science

MeSH (Medical Subject Headings) a United States National Library of Medicine által ellenőrzött tárgyszó rendszer, melyet a PubMed cikkek tárgyjegy-
zékbe vételéhez használnak

* Teljes szöveg csak egy cikk estében volt elérhető



eredeti közlemények

népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

6

tide polymorphism – SNP) alkalmazhatóságát népegész-
ségügyi szempontból vizsgáljuk meg. Áttekintjük és 
rendszerezzük az elmúlt évtized transzlációs kutatása-
inak legújabb eredményeit a Khoury és munkatársai 
által javasolt átfogó transzlációs keretrendszer felhasz-
nálásásval [19]. Ez a keretrendszer a transzlációs kuta-
tások négy fázisát tartalmazza (T1 fázis: a gén felfede-
zéstől a célzott alkalmazási lehetőségek azonosításáig, 
T2 fázis: az alkalmazási lehetőségektől a bizonyítéko-
kon alapuló gyakorlati iránymutatásokig, T3 fázis: a bi-
zonyítékokon alapuló gyakorlat irányelveitől az egész-
ségügyi gyakorlati alkalmazásig és a T4 fázis: egészség-
ügyi felhasználástól a populációs alkalmazásig [19]), 
melynek segítségével a gyakori KVB-kel kapcsolato-
san gyűjtött genetikai eredmények alkalmazási lehető-
ségei és a kutatások jelenleg hiányos területei azono-
síthatók.

MÓDSZEREK

A szív- és érrendszeri betegségek genetikája/geno-
mikája témában végzett releváns tanulmányok azono-
sítása érdekében strukturált szakirodalmi kutatást vé-
geztünk kulcsszavak kombinációjának felhasználásával 
(I. táblázat a–d.) a PubMed, Embase, CINAHL és a Web 
of Science online adatbázisok segítségével. A vizsgált 
periódus 2007. május 5. és 2017. május 5. közé esett. 
A szisztematikus keresést és a releváns közlemények ki-
választását a PRISMA irányelvben [20] javasoltak sze-
rint végeztük el (1. ábra).

EREDMÉNYEK

1. Az irodalmi összefoglalóban szereplő tanulmá-

nyok kiválasztása a PRISMA irányelv segítségével

Az első lépés a találati rekordok azonosítása volt. 
A PubMed, az Embase, a CINAHL és a Web of Science 
online adatbázisok alkalmazásával végzett elsődleges 
keresés összetett kulcsszó-kombinációk segítségével tör-
tént (I. táblázat a–d.). A 2007 előtt és a nem angol nyel-
ven publikált közlemények kizárásra kerültek. Csak 
azokat a vizsgálatokat vettük �gyelembe, amelyet em-
bereken végeztek, és a teljes szöveg elérhető volt. Ez 
a lépés 323 rekordot eredményezett. Emellett a releváns 
publikációk hivatkozásainak ellenőrzésével további tíz 
vizsgálat került azonosításra. (A keresés részletei és 

a lekérdezésekben azonosított rekordok száma az 1. áb-
rán látható.)

Ezt követően a fenti kritériumoknak megfelelő re-
kordok absztraktjainak (a rekordok szűrése) relevan-
ciáját ellenőriztük, azaz csak azokat a rekordokat vet-
tük �gyelembe, amelyek a gyakori KVB-kre összpon-
tosítottak. Huszonhat kutatás esetében a közlemények 
teljes szövege nem állt rendelkezésre ezért kizárásra ke-
rültek, további 121 tanulmány egyértelműen nem bi-
zonyult relevánsak.

A fennmaradó 176 publikáció teljes szövegének rész-
letesebb vizsgálatára került sor (alkalmasság): 24 vizs-
gálat kizárása után (kockázatbecslést nem tartalmaz-
tak, vagy csak módszertani közlemények voltak) végül 
összesen 152 publikáció került beválasztásra.

2. Transzlációs genomikai kutatások a kardiovasz-

kuláris betegségek esetében 

Az elmúlt évtizedben a kardiovaszkuláris betegsé-
gekhez köthető genetikai/genomikai vizsgálatok közül 
több foglalkozott a kutatási eredmények gyakorlatba 
való átültetésével. Összesen 152 tanulmányt találtunk 
ezen a területen relevánsnak. Khoury és mtsai a transz-
lációs kutatások rendszerezésére javasoltak egy 4 egy-
másra épülő fázisból álló keretrendszert, amelynek min-
den fázisára szükség van a genomikai eredmények kli-
nikai vagy népegészségügyi gyakorlatban való alkalma-
zásához.

Ez a transzlációs keretrendszer a következő négy fá-
zist foglalja magába,
– T1 fázis: a gén felfedezéstől a célzott alkalmazási 

lehetőségek azonosításáig,
– T2 fázis: az alkalmazási lehetőségektől a bizonyí-

tékokon alapuló gyakorlati iránymutatásokig,
– T3 fázis: a bizonyítékokon alapuló gyakorlat irány-

elveitől az egészségügyi gyakorlati alkalmazásig és a
– T4 fázis: egészségügyi felhasználástól a populációs 

alkalmazásig [19].
A KVB-ek genomikai/genetikai hátterét vizsgáló ku-

tatások eredményeit a keretrendszer egyes fázisainak 
megfelelően a II. és a III. táblázat mutatja be. A táblá-
zatokból az is látható, hogy a kardiovaszkuláris geneti-
kai alkalmazások milyen közel vagy éppenséggel távol 
vannak a klinikai vagy a népegészségügyi gyakorlat-
ban való alkalmazástól.
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2.1. A gén felfedezéstől a célzott alkalmazási lehe-

tőségek azonosításáig (T1)

Khoury és társai a transzlációs folyamat első lépcső-
fokát a T1 kutatási fázist az alábbiak szerint de�niál-
ták: „A gén felfedezése után kezdődik, és célja a klini-
kai és népegészségügyi gyakorlatban felhasználható cél-
zott alkalmazási lehetőségek kifejlesztése. Ideális eset-
ben ennek a fázisnak az eredménye egy olyan génvizs-

gálatra vagy genompro�l kialakítására alkalmas teszt 
kifejlesztése, amelynek nagy érzékenysége, speci�tása 
és prediktív értéke van. Ezek az alkalmazások a klini-
kai értékelés [prediktív tesztelés, szűrés, diagnosztika 
és prognosztikai vizsgálatok] elősegítésére, vagy a leg-
hatékonyabb terápiás opció kiválasztására szolgálnak, 
rendszerint obszervációs és klinikai vizsgálatok (1. és 
2. fázis) segítségével [19].”

1. ábra
Az összefoglalóban bemutatott publikációk kiválasztása

Forrás: Moher, D., Liberati, A., Tetzla>, J., Altman, D. G.: The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: 
The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097
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azonosított 
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   betegségekre (n = 121) 
– teljes szöveg nem volt
   elérhető (n=26 )

Teljes szöveg relevanciájának 
vizsgálata 
(n=176)

Teljes szövegű cikkek
kizárása:
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   tartalmazott (n= 18)
– csak módszertan 
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2.1.1. A szív- és érrendszeri betegségek genom alapú 
predikciója

2.1.1.1. Egypontos nukleotid-polimor�zmussal (SNP) 
kapcsolatos genetikai asszociációs vizsgálatok

Az elmúlt tíz év során számos ún. asszociációs vizs-
gálatot végeztek a kardiovaszkuláris genetika területén, 
amelyek jelentős részben eset-kontroll vizsgálati elren-
dezésre épültek. Ezek a vizsgálatok szinte kivétel nél-
kül ún. egygénes kandidáns gén megközelítést alkal-
maztak a kardiovaszkuláris rizikó becsléséhez. Keve-
sebb volt a genomszintű asszociációs vizsgálatok szá-
ma, amelyek a teljes genom szintjén vizsgálták az SNP-
ket, és csupán egy linkage vizsgálatot és egy szegregá-
ciós vizsgálatot azonosítottunk [21–23].

Genetikai eltéréseket azonosítottak iszkémiás stroke- 
kal [24–41], arritmiákkal [42–51] és szívkoszorúér be-
tegséggel [52–62] kapcsolatban; a szívizom infarktust 
[63–66] és a karotisz szklerózist [67–70] is intenzíven 
vizsgálták. A következő kardiovaszkuláris fenotípusok-
ra viszont kevesebb �gyelmet fordítottak: pitvari �b-
rilláció [71], hasi aorta aneurizma [72], kardiovaszku-
láris mortalitás [76–80], kardiomiopátia [81–82], vé-
nás trombózis [83–85], familiáris hiperkoleszterinémia 
[86], karotisz intima-média vastagság [73–74] hipert-

ró�ás kardiomiopátia [87–89], plazma lipoproteinek 
[90], magasvérnyomás [91–93], intrakraniális aneu-
rizma [94–95], intracerebrális vérzés [96–98], iszké-
miás szívbetegség [99], rekanalizáció iszkémiás stroke 
után [100], szubarahniodeális vérzés [101–103], ért-
ágító reaktivitás [104] és alsó végtag artéria betegség 
[105]. Az utóbbi években több ún. „review” cikk is 
megjelent, amelyek arritmiával [106–108], koszorú-
ér-betegséggel [78, 109–114], hirtelen szívhalállal 
[115–116], sporadikus szívelégtelenséggel [117–118], 
kardiomiopátiával [119] és trombofíliával [120–121] 
kapcsolatos genetikai kutatások eredményeit foglalják 
össze és mutatják be a terület jelenlegi eredményeit, va-
lamint potenciális fejlesztési lehetőségeit [122–127].

A genetikai asszociációs vizsgálatok a betegségstá-
tusz és a genetikai alterációk (például SNP-k, VNTR-
ek, CNV-k) közötti korrelációt vizsgálják azon kocká-
zati vagy protektív allélok azonosítására, amelyek ha-
tással vannak egy adott betegség vagy jelleg kialakulá-
sára. Ha a kockázati allél vagy kockázati genotípus gyak-
rabban fordul elő a betegségben szenvedő egyéneknél 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vizsgált gen-
om alteráció növeli egy adott betegség kialakulásának 
kockázatát [128]. Eredményeink szerint az asszociá-
ciós vizsgálatok még mindig fontos eszközt jelentenek 
azon allélok azonosításában, amelyek hozzájárulnak 

T1 fázis: 
A gén 
felfedezéstől 
a célzott alkalmazási 
lehetőségek 
azonosításáig

T2 fázis: 
Az alkalmazási 
lehetőségektől 
a bizonyítékokon 
alapuló gyakorlati 
iránymutatásokig

T3 fázis: 
A bizonyítékokon alapuló 
gyakorlat irányelveitől 
az egészségügyi 
gyakorlati 
alkalmazásig

T4 fázis: 
Az egészségügyi 
felhasználástól 
a populációs 
alkalmazásig

Gyakori 
kardiovaszkuláris 
megbetegedések 
genom alapú 
előrejelzése

– Egy-génes asszociációk
– Genom-szintű asszociációk
– Predikciós modellek 

genetikai és nem-
   genetikai tényezők 
   felhasználásával

– Klinikai validitás és 
hasznosság vizsgálata

   a kockázatbecslésben az 
általános populációban

Nincs Nincs

Diagnosztikai 
pontosság 
javítása

– Diagnosztikus modellek 
genetikai és nem-

   genetikai tényezők 
   felhasználásával

Nincs Nincs Nincs

Prognosztikai 
pontosság 
javítása

Nincs Nincs Nincs Nincs

Terápiás 
válasz 
becslése

– Genetikai pro*l alkotás
– Interakció a genetikai 

tényező és a kezelésre 
adott válasz között

– Klinikai validitás és 
hasznosság vizsgálata 
magas kockázatú 

   csoportok esetében

Nincs

– Döntés-elemző modell 
   a költséghatékonyság 

becslésére 
   (szimulációs vizsgálat)

II. táblázat
A gyakori kardiovaszkulásris betegségekkel kapcsolatos genetikai/genomikai kutatások

a transzlációs fázisoknak megfelelően



népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

9egypontos nukleotid-polimorfizmusokhoz vizsgálatára alapozott kardiovaszkuláris kockázatbecslés

T1 fázis: 
A gén 
felfedezéstől 
a célzott alkalmazási 
lehetőségek 
azonosításáig

T2 fázis: 
Az alkalmazási 
lehetőségektől 
a bizonyítékokon 
alapuló gyakorlati 
iránymutatásokig

T3 fázis: 
A bizonyítékokon alapuló 
gyakorlat irányelveitől 
az egészségügyi 
gyakorlati 
alkalmazásig

T4 fázis: 
Az egészségügyi 
felhasználástól 
a populációs 
alkalmazásig

Gyakori 
kardiovasz-
kuláris 
meg-
betegedések 
genom alapú 
előrejelzése

– számos genetikai alteráció 
mutatott asszociációt különböző 

   kardiovaszkuláris fenotípusokkal 
ún. egy génes asszociációs 
vizsgálatokban (24-127)

– a 9p21 lókusz erős összefüggést 
mutat szívkoszorúér-betegséggel,

   miokardiális infarktussal genom 
szintű asszociációs vizsgálatokban

   (114, 137-141)

– az össz-koleszterin genetikai 
kockázati pro*l (11 SNP-k 
alapján) javítja a diszipidémiás 

   személyek azonosítását (144)

– a Framingham-féle kockázati 
pontszám (FRS) és a genetikai 
kockázati pontszám (GRS) 
kombinálása (az össz koleszterin, 
LDL-C, HDL-C és TG szinteket 
befolyásoló 336 SNP) kis mérték-
ben javítja a klinikai pontosságot 
(146)

– a genetikai kockázati pontszám 
modell (28 SNP alapján) javítja 

   a szívkoszorúér-betegség 
di>enrenciál-diagnosztikáját 

   a tradícionális kockázati ténye-
zőkhöz képest (147) 

– genetikai kockázati pontszám 
modell (395 SNP-ből kalkulálva) 
növeli a szívkoszorúér- betegség 
kockázatbecslését a tradicionális 
kockázati tényezőkhöz képest 
(149)

– Genomic Applications in 
Practice and Prevention 
Working  Group 

   ajánlása alapján sem 
   a 9p21 genetikai variáns 

sem további  
   57 SNPs 
   (28 különböző génben) 

szűrése nem javasolt 
   a stroke kockázatának 

becslésére (161)

Nincs Nincs

Diagnosztikai 
pontosság 
javítása

– genetikai kockázati pontszám 
(31 SNP-ből számítva) és a nem-

   genetikai kockázati tényezők 
   egy modellben alkalmazva 

növelik a vénás trombózis 
esetében a diagnosztikus 

   pontosságot (150)

Nincs Nincs Nincs

Prognosztikai 
pontosság 
javítása

Nincs Nincs Nincs Nincs

Terápiás 
válasz 
becslése

– a CYP2C19 gén genotípusok
   [csökkent ( loss-of-function) vagy 

emelkedett ( gain-of function) 
enzim-aktivitást eredményező 
allélok] által vezérelt thrombocyta- 
aggregáció gátló kezelés javítja 

   a kardiovaszkuláris prognózist 
(157, 158)

- A MTHFR 677C>T homozi-
góták szűrése minimális 
klinikai hasznossággal bír, 
de nem ajánlott a throm-
bophilia rutin kivizsgálásá-
nak részeként (161, 
166-169)

Nincs

–„loss-of function/gain-of- 
function” mutációk által 
irányított személyre 
szabott thrombocyta 
aggregáció gátló terápia 
eredmények 

   legmagasabb QALY-
   érték a legalacsonyabb 

költség vonzattal (171)

III. táblázat
A gyakori kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatos legfontosabb genetikai/genomikai 

kutatási eredményeinek összefoglalása a transzlációs fázisoknak megfelelően



eredeti közlemények

népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

10

a komplex KVB-k kialakulásának fokozott kockázatá-
hoz. Az asszociációs vizsgálatok (és a meta-analízisek) 
megerősítették, hogy sok különböző genetikai alteráció 
befolyásolja a betegség kockázatát, de mindegyik vál-
tozatnak viszonylag kis hatása van. Az azonosított mar-
kerek izoláltan valószínűleg nem használhatók a gya-
korlatban, kivéve, ha a betegség kialakulásának kocká-
zata szempontjából igen nagy (az esélyhányados/béta 
együttható által jellemzett) hatással bírnak.

Az egygénes asszociációs vizsgálatok eredményeit kom-
bináló meta-analízisek lehetőséget nyújtanak erőtelje-
sebb/nagyobb erejű hatásmérő mutatók generálására. 
Az elmúlt évtizedben meta-analízis közlemények jelen-
tek meg pitvari �brillációval, az MRI által de�niált agyi 
infarktussal, az iszkémiás stroke-kal és az ateroszkle-
rotikus kardiovaszkuláris betegségekkel kapcsolatban 
(koszorúér-betegség, akut koszorúér-szindróma, iszké-
miás szívbetegségek kimenetellel) [129–135]. Érdemes 
megemlíteni, hogy a meta-analízisek sok esetben hi-
bával lehetnek terheltek: a publikációs torzítás, a po-
pulációs rétegződés miatti hiba, a kontroll kiválasztási 
torzítás gyakorta előfordul, ezért az eredményeket kel-
lő óvatossággal kell értelmezni.

2.1.1.2. A genom szintű asszociációs vizsgálatok 
             (GWA studies) 

A genomszintű asszociációs vizsgálatok ún. nagy át-
eresztőképességű genotipizálási technológiákat alkal-
maznak több ezer SNP egyidejű vizsgálatára. A geno-
tipizálást követően kerül sor a betegséggel vagy egyéb 
mérhető klinikai tulajdonsággal való összefüggés sta-
tisztikai vizsgálatára. A genom szintű asszociációs vizs-
gálatok kiemelt jelentőségűek a különböző betegségek-
hez kapcsolódó genetikai alterációk felfedezésében, de 
igen jelentős korlátai is vannak beleértve az álpozitív és 
álnegatív eredményeket (bár ez statisztikai módszerek-
kel korrigálható), valamint a vizsgált résztvevők kivá-
lasztására vonatkozó és a genotipizálással kapcsolatos 
hibákat. A genomszintű asszociációs vizsgálatok által 
azonosított génváltozatok jelentős része nagyon kis ha-
tást gyakorol a betegség kialakulásának kockázatára, me-
lyek a populációs kockázatnak és a teljes becsülhető heri-
tabilitásnak csak egy viszonylag kis részét magyaráz-
zák [136].

Fontos megjegyezni, hogy a 9p21 lókusz, amelyhez 
relatíve kis hatásmérő mutató (pl. esélyhányados) ren-
delhető, az elmúlt évtizedben végzett vizsgálatok ered-
ményei alapján javíthatja a prediktív modellek indika-

tív teljesítményét [114, 137–141]. Bár számos olyan 
vizsgálat történt, amelyek következetesen szoros ösz-
szefüggést mutatattak a különböző kardiovaszkuláris 
jellegek és 9p21 lókusz között, a lókusz biológiai szere-
pe még mindig nem tisztázott. Visel és mtsai. [142] ál-
tal publikált eredmények bizonyítékot szolgáltatnak ar-
ra vonatkozóan, hogy ez a lókusz állatkísérletekben dön-
tő szerepet játszik a szívizomszövetben megtalálható 
Cdkn2a/b gén (a 9p21 lókusz egér ortológja) expresz-
sziójának szabályozásában, ami azt sugallja, hogy ez 
a régió befolyásolja a szívkoszorúér betegség progresz-
szióját az ér szöveti proliferáció dinamikájának módo-
sításával. Ha ez a feltételezés megerősítést nyer, akkor 
ez teljesen új a hagyományos rizikófaktorokhoz nem kap-
csolódó patomechanizmust jelent a miokardiális infark-
tus esetében [123].

2.1.1.3. Kandidáns gén SNP-k kombinációban való 
             alkalmazása a kockázatbecslésben a hagyomá-

nyos klinikai kockázati tényezőkkel együtt 
vagy anélkül – a genetikai kockázati pont-
szám (genetic risk score, GRS)

Az egyenként kis hatással rendelkező SNP markerek 
kombinációban, egy kockázatbecslő modellben való 
használata nagyobb méretű hatást [ezáltal jobb statisz-
tikai erőt] eredményezhet. A leggyakrabban előfordu-
ló és legerősebb hatású kockázati markerek egyidejű 
alkalmazása a modellben [nem genetikai, ún. hagyo-
mányos rizikófaktorokkal együtt vagy anélkül] javíthat-
ja a modell (ún. C-statisztikával becsülhető) diszkri-
minációs hatékonyságát, azaz a beteg és az egészséges 
egyének közötti diszkrimináció pontosabbá válhat. Az 
egyes SNP-khez rendelhető kockázat kombinálásának 
egyik lehetséges módja, hogy az allélekhez hozzáren-
delnek egy kockázati értéket pl. 0-t egy olyan alany ese-
tén, amely nem rendelkezik a kockázati alléllal, 1-t ha 
"hordozó", és 2-t ha homozigóta az adott allélra. Az 
összes vizsgált SNP kockázati alléljait összegezve a vizs-
gálati populáció minden tagjához hozzárendelhető egy 
ún. genetikai kockázati pontszám (genetic risk score – 
GRS) [143].

Ezt a genetikai kockázati pontszám megközelítést al-
kalmazták Aulchenko és munkatársai [144], akik a skan-
dináv országoktól dél-Európáig több kohorszot [17 797– 
22 562 személy; 18–104 éves] vontak be vizsgálatukba. 
22 a szérum lipidszintekkel [összkoleszterin, HDL-C, 
LDL-C, TG] összefüggésben álló allélt vizsgáltak. Ered-
ményeik szerint a GRS modellek a HDL-C, LDL-C és 
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TG szintekben tapasztalható életkorral korrigált vari-
ancia rendre 4,8%-át, 3,4%-át és 3,0%-át magyarázzák, 
továbbá szigni�káns kapcsolatot mutattak az intima- 
média vastagsággal (p=0,001) és a koronáriabetegség 
incidenciájával (p=0,04). A kockázati modellek közül 
az összkoleszterin modell és a kombinált modell – mely 
tartalmazta a négyféle lipidpro�llal asszociációt muta-
tó összes SNP-t – mutatott szoros összefüggést a klini-
kai kimenetelekkel. Arra a következtetésre jutottak, hogy 
a létrehozott genetikai modellek a tradicionális kocká-
zati tényezőkhöz képest javítják a magas diszlipidémia 
kockázatnak kitett személyek azonosítását, de érdem-
ben nem javítják az ateroszklerózis és a koronária be-
tegség kialakulásának előrejelzését.

Krarup és munkatársai [145] 45 kockázati allélből 
alakítottak ki GRS modellt, mellyel céljuk a miokardiá 
lis infarktus és a koszorúér-betegség kialakulásának elő-
rejelzése volt egy 6 041 fős vizsgálatban. Két különbö-
ző modellt alkottak: 1. modell: az életkorra és nemre 
volt korrigálva, 2. modell: életkorra, nemre, BMI-ra, 
dohányzási státuszra és 2-es típusú diabétesz melli-
tuszra volt korrigálva. A miokardiális infarktus eseté-
ben az egy allélnyi növekedéshez kapcsolható veszély-
hányados értéke szigni�káns volt [VH és 95% MT a 1-es 
modellben: 1,05 (1,01–1,10), p=0,02, és a 2-es modell-
ben: 1,06 (1,02–1,11), p=0,01]. A koszorúér-betegség 
esetében egyik GRS modell sem volt szigni�káns. A mio- 
kardiális infarktushoz köthető GRS modellek predik-
tív kapacitásának vizsgálata során, sem a diszkriminá-
ciós index sem pedig a reklasszi�kációs index nem 
mutatott jelentős változást, amikor a GRS-modelleket 
az európai SCORE algoritmus által kiemelt tradicio-
nális kockázati tényezőkkel kombinálták (életkor, nem, 
dohányzás, szisztolés vérnyomás és összkoleszterin).

Az Isaacs és munkatársai [146], az összkoleszterin, 
az LDL-C, HDL-C és TG szintekhez köthető génválto-
zatok kumulatív hatását vizsgálták a carotis plakk kép-
ződésére GRS modellezés segítségével. A legszorosabb 
kapcsolatot az LDL-C GRS és a karotis plakk képződés 
között találták (p=3,2×10-8). A TC és az LDL-C GRS 
modellek esetében szigni�káns összefüggést találtak az 
incidens miokardiális infarktus és a szívkoszorúér- be-
tegség között. A Framingham-féle kockázati pont-
szám (FRS) esetében a ROC görbe (reciever operating 
curve) alatti terület nagyobb volt (ami jobb diszkrimi-
nációs képességre utal) miokardiális infarktus, mint 
pusztán a genetikai markerekből kialakított GRS mo-
dellek esetében becsült görbe alatti terület (AUC – area 
under curve: 0,65 vs. 0,62). Az FRS és a GRS modellek 

kombinálása után a görbe allatti terület csak kis mér-
tékben nőtt az FRS AUC-hez képest (AUC 0,66, p=0,069). 
Ha kimenetelként a koronáriabetegséget vizsgáltak az 
eredmények hasonlóak voltak. Összességében, a GRS 
modellek nem növelték jelentős mértékben a klinikai 
paraméterek alapján becsült görbe alatti területeket, 
azaz a diszkriminációs képességet.

Tikkanen és munkatársai [147] 28 génvariánst geno- 
tipizáltak egy �nn kohorszvizsgálatban, melynek 24 244 
résztvevője volt. Egy multilókusz GRS modellt alakí-
tottak ki és azt vizsgálták, hogy a modell mennyire hasz-
nálható fel az újonnan jelenkező kardiovaszkuláris ese-
mény előrejelzésében. Eredményeik szerint a geneti-
kai információk tradícionális kockázati tényezőkhöz va-
ló hozzáadásával a koszorúér-betegség (C-index: 0,856 
vs. 0,851, p=0,0002) és más végpontok (szív-érrend-
szeri betegségek: C-index: 0,840 vs. 0,837, p=0,0004 
akut koszorúér-szklerózis: C-index: 0,859 vs. 0,855, 
p=0,001) diszkriminációja javult. Majd ezt követően 
egy százezer fős populációban tesztelték a létrehozott 
modellt: eredményeik szerint a közepes koszorúér-be-
tegség rizikóval rendelkező személyek „genetikai szű-
résével” további 2 144 alany (12%) sorolható át a ma-
gas kockázatú kategóriába.

Weijmans [148] és munkatársai által végzett 5 742 
egyént bevonó kutatásban a tünetekkel járó érbeteg-
ségben szenvedő betegcsoportban a GRS nem javítot-
ta a kardiovaszkuláris események 10 éves kockázatá-
nak előrejelzését a csupán klinikai paramétereket tar-
talmazó modellhez képes. A „net reclassi�cation index” 
csak stabil ateroszklerózisban szenvedő betegek eseté-
ben javult (0,14; 95% MT: 0,03-0,25).

Ganna és társai [149] hat svéd prospektív kohorsz-
vizsgálatból (10 612 egyén) származó adatok elemzé-
sét végezték el. Megvizsgálták a GRS modellek klinikai 
hasznosíthatóságát a szív- és érrendszeri betegségek el-
sődleges megelőzésében. Több GRS modellt dolgoztak 
ki: egy 395 SNP-en alapuló általános GRS modellt, egy 
szívkoszorúér-betegség-speci�kus GRS-t, mely 46 SNP-t 
tartalmazott és hat jellegspeci�kus GRS modellt külön- 
külön minden egyes vizsgált kardiovaszkuláris kocká-
zati tényezőre (testtömegindex, HDL-C, szisztolés vér-
nyomás, TC, dohányzás és 2-es típusú diabetes melli-
tus). Az általános és a szívkoszorúér-betegség-speci�kus 
GRS szigni�káns összefüggést mutatott a szívkoszorú-
ér-betegség kockázatával (veszély hányados a negye-
dik és az első kvartilisben rendre 1,54 és 1,52, p<0,001), 
és tradícionális kockázati tényezőket tartalmazó mo-
dellhez képest javult a modell előrejelző képessége (net 
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reclassi�cation improvement 4,2% és 4,9%; p=0,006, 
valamint p=0,017).

2.1.2. Genetikai vizsgálatok a diagnosztikai pontos-
ság javítása érdekében

 A szívkoszorúér-betegséggel kapcsolatban elvég-
zett és a fentiekben összefoglalt tanulmányok mellett 
a vénás trombózis kialakulásának kockázatát megjó-
soló modell kialakításán dolgoztak de Haan és mun-
katársai [150]. Harmincegy a vénás trombózishoz szo-
rosan kapcsolódó SNP-en alapuló GRS modellt tesz-
teltek egy nagy elemszámú eset-kontroll vizsgálatban 
(2 712 beteg és 4 634 kontroll). Mind a 31 mind pedig 
az öt a vénás trombózishoz legszorosabban kapcsoló-
dó SNP-en alapuló GRS modell egymáshoz nagyon 
hasonlóan teljesített a modellek tesztelése során (0,70 
és 0,69 AUC-k). Az ismert nem-genetikai kockázati té-
nyezőkön alapuló kockázati modell görbe alatti terü-
lete 0,77 (95% CI, 0,76–0,78) volt. A nem-genetikai és 
genetikai kockázati modellek kombinálása után az AUC 
0,82-re javult (95% CI, 0,81–0,83), ami az együttes mo-
dell jobb diagnosztikai pontosságát jelzi.

2.1.3. A kezelésre adott válasz genom alapú előrejelzése

Azon túlmenően, hogy genetikai tesztek segítségé-
vel bizonyos esetekben javítható a gyógyszeres kezelés 
minősége a gyógyszerhatékonyság és gyógyszerbizton-
ság javulásán keresztül, a genetikai tesztek használatá-
val olyan páciensek kiválasztása is lehetségessé válik, 
akik körében speciális gén/génterméket célzó terápiás 
célpontok azonosíthatók [151]. A terápiás válasz genom- 
alapú előrejelzése az utóbbi évtizedben a vérlemezke- 
aggregáció gátló hatású gyógyszer a clopidogrel alkal-
mazása esetén került előtérbe. Számos vizsgálat sze-
rint a clopidogrelre adott terápiás válasz a CYP2C19 
gén genotípusától függ; az eredmények azonban né-
hány esetben ellentmondásosak [152–156]. Kimutat-
ták, hogy azoknál a clopidogrellel kezelt betegeknél, 
akiknél a CYP2C19 allélja csökkent funkciójú ún. loss- 
of function allél –(leggyakrabban a CYP2C19*2 vagy 
CYP2C19*3 allél, a betegek nagyjából 30%-a rendel-
kezik LOF allélal), a thrombocita aggregáció gátlás mér-
téke csökkent és ennek következtében szigni�kánsan 
magasabb körükben a kardiovaszkularis események koc-
kázata, azokhoz az egyénekhez képest, akik „normáli-
san” működő CYP2C19 enzimmel rendelkeznek [157]. 
Ismert továbbá, hogy a CYP2C19*17-es változata az ún. 

gain of function (GOF) allél (ennek populációs pre-
valenciája 3–21% között van) növeli a vérzéses szövőd-
mények kockázatát [157]. Nemrégiben, Shen és mun-
katársai [158] a CYP2C19 genetikai vizsgálatokon ala-
puló thrombocita aggregáció gátlás egyértelmű klini-
kai előnyét igazolták 628 betegből álló mintán. A kli-
nikai kimenetelt a kórházi elbocsájtást követő 1., 6. és 
12. hónapban vizsgálták. A CYP2C19 genetikai teszt 
által meghatározott, egyedi terápia jelentősen javította 
a betegek prognózisát a perkután koronária beavatko-
zás után. A beavatkozási csoportban a „káros kardio-
vaszkuláris események” morbiditási aránya a rutin cso-
porthoz képest 4,3%-kal, 4,6%-kal és 5,2%-kal csök-
kent (referencia: átlagosan napi 75 mg clopidogrel ada-
golása CYP2C19 genetikai vizsgálat nélkül) rendre az 
1., a 6. és 12. hónapban.

A Chan és munkatársai által készített összefoglaló 
közlemény [159] alapján, elegendő bizonyíték áll ren-
delkezésre a LOF polimor�zmus vizsgálatok analitikai 
validitására a clopidogrel kezelésben. Kimutatták, hogy 
a LOF polimor�zmusok az aktív clopidogrel metabo-
lit csökkent szintjével és az ADP-vel indukált throm-
bocyta-aktiváció csökkent gátlásával állnak összefüg-
gésben. A perkután koronária intervención átesett be-
tegekben egyértemű bizonyíték van a LOF polimor�z-
musok és a káros klinikai kimenetelek [stent trombó-
zis és súlyos kardiovaszkuláris események] közötti 
összefüggésre.

Egy egyközpontú klinikai kísérletben, melybe 535 
iszkémiás stroke-on átesett beteget vontak be Yi és tár-
sai [160] megállapították, hogy a csökkent funkciójú ún. 
LOF polimor�zmusokat hordozó betegeknél a throm-
bocyta aggregáció gátlása szigni�kánsan alacsonyabb 
volt a clopidogrellel kezelt betegekben a protonpumpa 
inhibitorokkal kezelt egyénekhez képest.

2.2. A célzott alkalmazási lehetőségektől a bizonyí-

tékokon alapuló gyakorlati iránymutatásokig 

(T2)

A transzláció második fázisa (T2) akkor kezdődik, 
ha meggyőző bizonyítékok vannak a genetikai teszt al-
kalmazhatóságára vonatkozóan. A második szakaszban 
vizsgálják az úgynevezett ACCE komponenseket (ana-
litikai és klinikai validitás, klinikai használhatóság va-
lamint etikai, jogi és társadalmi kérdések) abban a po-
pulációban, amelyre a vizsgálat vonatkozik. Ezek a vizs-
gálatok multidiszciplináris kutatási területeket foglal-
nak magukba: klinikai orvostudomány, laboratóriumi 
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tudományok, közgazdaságtan, népegészségügy, etika, 
valamint magatartás- és a társadalomtudományok. 
A második fázis kutatásai bizonyítékokon alapuló irány-
mutatásokat eredményeznek melyek mind a klinikai, 
mind pedig a népegészségügyi gyakorlatban felhasz-
nálhatók [19].

Az „Evaluation of Genomic Application in Practice 
and Prevention Working Group” (EWG) értékelése sze-
rint sem a 9p21 genetikai változat sem pedig további 
57 génváltozat (a génváltozatok listája megtekinthető 
az ajánlásban) vizsgálata nem ajánlott a kardiovaszku-
láris betegségekre való kockázat becslésére az általános 
populációban [161]. Az EWG kiemelte, hogy annak el-
lenére, hogy a 9p21-es variáns esetében meggyőző bi-
zonyítékok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 
az egy allélra vonatkoztatott EH 1,2–1,3 közötti, (ez 
a vizsgált változatok közül a legmagasabbak között van) 
az elérhető nettó egészségnyereség nagysága sem ön-
magában sem pedig kombinációban alkalmazva (más 
SNP-kel együtt tesztelve) nem elegendő. A US Preven-
tive Services Task Force állásfoglalása szerint a geneti-
kai/genomikai markerek nem szerepelnek a szívkoszo-
rúér-betegség kockázatbecslésére javasolt nem-tradio-
cionális rizikófaktorok között (carotis intima-media vas-
tagság, high sensitivity C-reactive protein) [162].

Napjainkig több vizsgálat összpontosított a CYP2C19 
génre (lásd a fentiekben leírt vizsgálatokat), melynek bi-
zonyos variánsai csökkenthetik a clopidogrel aktív me-
tabolitjának kialakulását és így befolyásolhatják a clo- 
pidogrel thrombocita aggregáció gátló hatását. Míg 
számos tanulmány kimutatta, hogy a clopidogrel haté-
konysága a CYP2C19 genetikai polimor�zmusoktól 
függ, voltak olyanok, amelyek nem találtak összefüg-
gést [163, 164]. Becslések szerint a CYP2C19 ún. loss-
of-funtion alléljai a clopidogrelre való válaszreakcióban 
tapasztalt variabilitásnak csupán 12% jó. Jelenleg az 
American College of Cardiology Foundation/Ameri-
can Heart Association nem ajánlja az akut koronária 
szindrómában szenvedő betegek rutin genetikai vizs-
gálatát [165]. Továbbá a CYP2C19 genotipizáláshoz 
IIb-ajánlást (C típusú bizonyíték) adtak meg, jelezve, 
hogy: a hatásosság kevésbé megalapozott; csak ellent-
mondásos szakértői vélemények és esettanulmányok 
állnak rendelkezésre.

Az MTHFR enzim katalizálja az 5,10-metilén-tet-
rahidrofolát 5-metiltetrahidrofoláttá alakulását, mely 
a folsav elsődleges keringési formája és ko-szubsztrát-
ja a homocisztein metioninná való remetilációjának. 
Az MTHFR polimor�zmusok (c.665C → T és c.1286A 

→ C variánsok) vizsgálatát a háziorvosok gyakran ja-
vasolják a thrombophiliára való fogékonyság klinikai 
vizsgálatának részeként. Az MTHFR genotípus státusz 
és számos kardiovaszkuláris szövődmény közötti le-
hetséges összefüggéseket eset-kontroll, kohorsz, men-
deli-randomizációs vizsgálat és a meta-analízis segít-
ségével vizsgálták. Ezek a vizsgálatok mind azon a ko-
rábbi meg�gyelésen alapultak, miszerint a MTHFR 
csökkent enzimaktivitása hiperhomociszteinémiához 
vezetett, ami a vénás thromboembolia, koszorúér-be-
tegség és ismétlődő abortuszt kockázatát növeli [166]. 
Megjelent egy meta-analízis, amellyel az támasztották 
alá, hogy az asszociáció nem olyan erős, mint azt ko-
rábban hitték. A szerzők (Long és társai) kiemelték, 
hogy a homozigóta 677C>T genotípushoz a homocisz-
tein szint kismértékű emelkedése kapcsolódik; vala-
mint az iszkémiás szívbetegség és a stroke fokozott koc-
kázata szorosabban köthető a homocisztein szérum-
szintjéhez, mint az MTHFR polimor�zmusok jelenlé-
téhez. Továbbá úgy tűnik, hogy a szív- és érrendszeri 
megbetegedések mortalitása nem növekszik az MT-
HFR 677C>T homozigótáknál [167]. Tekintettel arra, 
hogy az MTHFR polimor�zmus csak egy a klinikai 
képhez hozzájáruló számos egyéb tényező közül, ezért 
használhatósága jelenleg kétséges. Egyre több bizonyí-
ték van arra, hogy az MTHFR polimor�zmus geneti-
kai vizsgálata minimális klinikai haszonnal jár, ezért 
az American Congress of Obstetricians and Gynecol-
ogists, az American College of Medical Genetics and 
Genomics, és a British Society for Haematology állás-
foglalása alapján nem ajánlott a thrombophilia rutin-
szerű értékelésének részéként alkalmazni [166–169].

Bár a KVB genetikai szűrésével kapcsolatos etikai, 
jogi és társadalmi kérdések a T2 fázisú kutatások igen 
fontos elemei, ezekre nem tértünk ki az összefoglaló 
készítése során.

2.3. A bizonyítékokon alapuló gyakorlat irányelvei-

től az egészségügyi gyakorlati alkalmazásig (T3)

A harmadik szakasz foglalkozik a T2 fázisú kutatás-
sal nyert tudás gyakorlatba való integrációjával. A bi-
zonyítékokon alapuló iránymutatások gyakorlatba va-
ló átültetése és terjesztése komoly kihívást jelent [19], 
és csak egy ilyen jellegű alkalmazás áll rendelkezésre 
a mindennapi gyakorlatban. Az US Preventive Servi-
ces Task Force a BRCA mutáció szűrővizsgálatát java-
solja emlőrák és petefészekrák előrejelzésére olyan nők 
esetében, akiknek mellrák, petefészek, tuba vagy peri-
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toneális tumorban szenvedő vér szerinti rokonaik van-
nak [170]. Azonban nem áll rendelkezésre semmilyen 
ajánlás (publikált vagy folyamatban lévő) a KVB-ek 
genetikai szűrése tekintetében.

2.4. Az egészségügyi felhasználástól a populációs 

alkalmazásig (T4)

Ez a fázis azt értékeli, hogy az elfogadott ajánlások 
és iránymutatások miként hasznosulnak populációs szin-
ten. Elsősorban az alkalmazott ajánlásokon alapuló kli-
nikai gyakorlati és népegészségügyi eredményekre össz-
pontosít, és magában foglalja a betegség előfordulásá-
nak (incidencia) és az életminőség mutatóknak a mé-
rését, valamint klinikai döntéshozatal modellezést és 
a költséghatékonysági elemzéseket is [19].

Eddig egyetlen egy kutatás [171] vizsgálta a CYP2C19 
LOF- és GOF-mutációk által irányított thrombocyta 
aggregáció gátló-terápia klinikai és gazdasági hatásait 
olyan akut koronária szindrómában szenvedő betege-
ken, akik perkután koronária beavatkozáson estek át. 
A 60 éves betegek hipotetikus kohorszában döntése-
lemzési modellek segítségével tekintették át 3 terápiás 
modell stratégia hasznát: clopidogrel ág, alternatív 
P2Y12 inhibitorok (prasugrel/ticagrelor) ág és LOF/ 
GOF mutáció által vezetett terápiás ág [LOF/GOF al-
lél hordozók egy alternatív P2Y12 inhibitort kaptak, 
a vad típusú betegek clopidogrelt kaptak]. A modellek 
kimeneti változói minden esetben a közvetlen költsé-
gek, a bekövetkező káros klinikai kimenetelek aránya 
(pl. súlyos kardiovaszkularis esemény, sztent trombó-
zist, súlyos vérzés) és az életminőségre korrigált életé-
vek (QALYs) voltak. Eredményeik szerint az alternatív 
P2Y12 inhibitor ágban a nem halálos kiemenetelű mio- 
kardiális infarktus (5,62%) és a sztent trombózis (1,2%) 
a legkisebb gyakorisággal fordult elő, míg a nem halá-
los kimenetelű stroke (0,72%), a kardiovaszkuláris okok 
miatti halálozás (2,42%) és a súlyos vérzés (2,73%) a leg-
alacsonyabb prevalenciát a LOF/GOF-mutáció által irá-
nyított terápiás csoportban mutatta. Az LOF/GOF ál-
tal irányított ágban volt a legmagasabb QALY (7 5301 
QALY) és a legalacsonyabb a direkt költség (76 450 
USD). Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a CY-
P2C19 LOF és GOF allélek által irányított, személyre 
szabott thrombocytaaggregáció-terápia a legköltségha-
tékonyabb stratégiának tűnik a clopidogrel és az alter-
natív P2Y12 inhibitor terápiához képest.

A PUBLIKÁCIÓK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A legfontosabbnak ítélt közlemények (a genomszin-
tű asszociációs vizsgálatok, genetikai kockázati predik-
ciós tanulmányok és meta-analízisek) teljes szövegének 
áttekintése után a publikációk minőségének elemzésé-
hez szükséges STREGA, GRIPS, PRISMA és AMSTAR 
irányelvek által kötelezően elvárt adatokat gyűjtöttük 
ki [20, 172–174]. A STREGA, GRIPS, PRISMA és 
AMSTAR ún. ellenőrző listái 22, 25, 27 és 11 kötelező-
en elvárt elemet tartalmaznak, amelyeket a publikált 
közleményeknek tartalmazniuk kellene. A közlemé-
nyekre adható maximális pontszámok megegyeztek az 
ellenőrző listák tételeinek számával. A genom szintű 
asszociációs vizsgálatok átlagos STREGA-pontszáma 
20,8±1,64 volt (átlagosan az elvárt elemek 94,54% volt 
megfelelően jelentve). A tételes elemzés szerint egy elem 
(19. tétel: A tanulmány korlátainak bemutatása) került 
a legkevésbé bemutatásra az öt genomszintű asszociá-
ciós vizsgálat esetében (a közlemények csupán 40%-a 
mutatta be a korlátokat). A genetikai kockázati predik-
ciós vizsgálatok átlagos GRIPS pontszáma 21,43±2,51 
volt (az elemek 85,72%-a megfelelően volt bemutat-
va). A GRIPS ajánlás egy tétele (14. tétel: Az egyének 
számának bemutatása a vizsgálat minden egyes szaka-
szában) mutatta a legalacsonyabb, 57%-os adherenci-
át. Két tételt (10. tétel: A kockázat modell validálásá-
hoz használt eljárások és adatok, 19. tétel: A kockázat 
modell validálásának bemutatása) csupán a közlemé-
nyek 28,6%-a mutatta be. A meta-analízisek átlag PR-
ISMA-pontszáma 22±4 volt (az elemek 82,96%-áról 
megfelelően számoltak be). Egy elemet (5. tétel: Van e 
review protokoll, és hol érhető el?) az öt meta-analízis-
ből egyetlen egy sem mutatott be. A 25. pont (A vizs-
gálat korlátai) csak az esetek 40%-ban került említésre. 
Az átlagos AMSTAR pontszám 6,2±1,48 volt (az elvárt 
elemek 56,36%-a került megfelelően bemutatásra). Há-
rom tétel (1. tétel: Volt e előzetes vizsgálati terv?, 4. té-
tel: A közlemények státusza – szürke irodalom – szere-
pelt e a kritériumok között? 5. tétel: A beválasztott és 
kizárt tanulmányok listája elérhető e?) egyátalán nem 
került bemutatásra a vizsgált öt meta-analízisben. Elem-
zéseink alapján a közelmúltban publikált összefoglaló 
közlemények többnyire bemutatták a releváns irány-
mutatások által elvárt tételeket, bár voltak olyan  pon-
tok, amelyek esetében a jelentési adherencia javítható 
lenne. Két meta-analízis [129, 133] kizárásra került 
a PRISMA és az AMSTAR ajánlások szerint végzett 
minőség ellenőrzésekből mivel egyik sem szisztemati-
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kus irodalmi kutatáson keresztül gyűjtött adatokat mu-
tatott be.

MEGBESZÉLÉS

Szisztémás irodalomkutatás segítségével megvizs-
gáltuk az egypontos nulkeotid-polimor�musok szere-
pét a fokozott kardiovaszkuláris kockázat azonosításá-
ban és az eredményeket a Khoury és munkatársai által 
ajánlott, transzlációs kutatás rendszerezésre használ-
ható átfogó keretrendszernek megfelelően foglaltuk 
össze [19].

A gyakori kardiovaszkuláris betegségek genetikai 
hátterét és az eredmények hasznosítását feltáró transz-
lációs kutatások a II. és III. táblázatban kerültek össze-
foglalásra. A publikált eredmények túlnyomó többsé-
gében a T1 fázishoz tartoznak [24–127, 137–160], sok-
kal kevesebb a T2 fázishoz sorolható kutatás [161–169]; 
a T3 transzlációs fázis teljesen hiányzik, és csupán egy 
szimulációs modellvizsgálatot [171] azonosítottunk 
a T4 fázis részeként. Az elmúlt 10 évben nagyon kevés 
kardiovaszkuláris genetikai „felfedezés” jutott el a bi-
zonyítékokon alapuló alkalmazás szintjére (akár a kli-
nikai akár a népészségügyi gyakorlat szintjén). A komp-
lex kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának előre-
jelzését a tradicionális rizikófaktorokon túl számos gén-
variánst is tartalmazó modelleken keresztül vizsgálták 
[145–146, 149]. A publikált eredmények szerint a kan-
didáns génpolimor�zmusok becslő modellekbe való be-
építésével lehetővé válhat a betegek több eltérő kocká-
zatú csoportjának/alcsoportjának elkülönítése. Számos 
közlemény vizsgált olyan kockázati modelleket főként 
koszorúér-betegséggel vagy mélyvénás trombózissal kap-
csolatban, melyek az ismert kockázati tényezőkön túl 
génvariánsokat is beépítettek a modellekbe, azonban 
a genetikai variánsokhoz többnyire csak alacsony pre-
diktív értékeket tudtak rendelni [147, 150]. Nyilván-
való, hogy további kutatásokra van szükség annak vizs-
gálatára, hogy a létrehozott genetikai/genomikai koc-
kázati modellek képesek-e egyátalán megfelelően azo-
nosítani/elkülöníteni a KVB kialakulása szempontjá-
ból fokozott kockázatnak kitett csoportokat.

A jelenlegi kardiovaszkuláris T1 fázisú kutatások leg-
fontosabb korlátja, hogy többségük csak a genomikai 
variabilitás kis részéért felelős egypontos nukleotid- 
polimor�zmusokat [SNP-k] vizsgálja, de léteznek már 
olyan predikciós modellek is, amelyek összetettebb rend-
szerbiológiai szemléletűek, nagy elemszámú és jól meg-

tervezett tanulmányok [144–150]. A kutatási eredmé-
nyeket rendszerező transzlációs keret segítségével hiá-
nyosságokat is sikerült azonosítani: a T2 fázisú (az al-
kalmazási lehetőségektől a bizonyítékokon alapuló gya-
korlati iránymutatásokig) tanulmányok száma viszony-
lag kevés; és nem publikáltak olyan vizsgálatot mely 
a T3 fázishoz (a bizonyítékokon alapuló gyakorlat irány-
elveitől az egészségügyi gyakorlati alkalmazásig) tar-
tozik. Fontos kiemelni, hogy egyáltalán nem született 
az elmúlt 10 évben olyan publikáció sem, amelyek a kör-
nyezeti tényezőket és életmódbeli tényezőket is beépí-
tették volna a kockázatbecslésbe.

Az elmúlt évtizedben végzett ún. egygénes asszoci-
ációs vizsgálatok egyértelműen rámutatnak arra, hogy 
az SNP-k (akár növelik vagy csökkentik a kardiovasz-
kuláris kockázatot) alapvetően kis hatással rendelkez-
nek. Egy publikációban több mint 600 vizsgálatból 3000 
a kardiovaszkuláris kockázatra hatással levő SNP-t gyűj-
töttek össze. Az SNP és a kardiovaszkuláris jelleg kö-
zötti összefüggést leíró legnagyobb EH értéke 1,6 volt, 
és szinte minden EH 0,8 és 1,2 között helyezkedett el 
[175]. Ezek az úgynevezett „gyakori, kis hatású vari-
ánsok” csupán szerény mértékben határozzák meg az 
örökletességet, még akkor is, ha több száz ilyen vari-
ánst alkalmaznak a modellben a kockázat előrejelzés-
hez [176–177]. Ezen gyakori változatok mellett számos 
ún „ritka variáns” (populációs prevalencia kevesebb, 
mint 0,5%) jelenléte is feltételezhető az emberi genom-
ban. A „ritka váriánsokhoz” rendelhető hatás sokkal 
jelentősebb, ennek következtében a komplex KVB-k 
heritabilitásának alapját képezhetik [178]. A ritka vari-
ánsok „elfogására” a genom szintű asszociációs vagy 
linkage vizsgálatok nem alkalmasak [178–179]; a varián-
sok genotipizálása helyett a megfelelő technika az egész 
genom szekvenálása. A korábbi szekvenálási techno-
lógia (az úgynevezett „automatizált Sanger szekvená-
lás”) drága és időigényes volt, de az elmúlt évtizedben 
új, nagy áteresztőképességű technológia alakult ki, az 
ún. next generation sequencing (NGS). Az NGS tech-
nológiák költséghatékonyak, és képesek az emberi geno-
mot viszonylag rövid idő alatt feltérképezni, továbbá 
alkalmasak a szekvenciaváltozatok teljes spektrumá-
nak felfedezésére [180]. Számos közelmúltbeli tanul-
mány szerint az NGS technológia alkalmazása a KVB-k 
örökletes komponenseinek meghatározásában és jel-
lemzésében egyre fontosabb szerepet töltenek be [181– 
183]. Ezt a stratégiát sikeresen alkalmazták új génvari-
ánsok azonosítására pl. a monogénes, mendeli úton 
öröklődő magas vérnyomás (KCNJ5, KLHL3 gének), 
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dilatatív kardiomiopátia (BAG gén) vagy familiáris kom-
binált hipolipidémia (ANGPTL3 gén) esetében [184-
187]. Azonban az NGS technológia felhasználása a gya-
kori KVB-k kialakulásáért felelős új génváltozatok fel-
fedezésében igen nagy kihívást is jelent, főleg a kelet-
kező óriási mennyiségű adathalmaz elemzésekor állí-
tott szigorú statisztikai követelmények miatt. Nemré-
giben a European Society of Cardiology szív- és peri-
kardiális betegségekkel foglalkozó munkacsoportja és 
a European Society of Human Genetics állásfoglalást 
adott ki az NGS technológiákkal kapcsolatban, mely 
szerint a betegek rutin gondozásában diagnosztikai esz-
közként csak ismert, mendeli úton öröklődő gének/
génváltozatok (például örökletes kardiomiopátiák, chane- 
lopátiák és familiáris diszlipidémiák) esetén [190–192] 
alkalmazható. A szekvenálás eredményeinek értelme-
zéséhez feltétlenül szükség van a kardiológus, a gene-
tikus, a molekuláris biológus és a bioinformatikus kö-
zötti szoros együttműködésre [190]. Az NGS techno-
lógia kihívásainak, előnyeinek és hátrányainak átfogó 
bemutatása túlmutat jelen munka keretein.

A dohányzás, a káros mértékű alkoholfogyasztás, 
a �zikai inaktivitás és az egészségtelen étkezési szoká-
sok a KVB-k legjelentősebb megelőzhető életmódbeli 
kockázati tényezői. Amint azt több tanulmány igazol-
ta, a gén–gén és a gén–környezet kölcsönhatások hoz-
zájárulnak e kockázati magatartásformák kialakulásá-
hoz és fenntartásához, s ezáltal növelik a KVB-k koc-
kázatát [193–196]. Az etnikai hovatartozással összefüg-
gésbe hozható genetikai és környezeti tényezők/jellem-
zők vizsgálata a betegségek megelőzését célzó multi- 
diszciplináris kutatások fontos elemét képezi, különös 
tekintettel azokra a betegségekre, melyek eltérő pre-
valenciával fordulnak elő különböző etnikai csopor-
tokban [197–198]. Az etnikum alapú kutatások célpo-
pulációja Európában a legnagyobb létszámmal rendel-
kező kisebbség, a roma lakosság. A rendelkezésre álló 
adatok határozottan azt sugallják, hogy a romák egész-
ségi állapota rosszabb, születéskor várható élettartama 
pedig alacsonyabb azon ország lakosainál ahol élnek 
[199]. Nemrégiben kutatócsoportunk azt vizsgálta, hogy 
a romák körében a genetikai fogékonyság hozzájárul-e 
a dohányzás, a káros mértékű alkoholfogyasztási szo-
kások és a gyakrabban előforduló csökkent HDL-C 
szint kialakulásához [200–202]. A genetikai fogékony-
ság mértékének becslése fontos lehet a célzott népegész-
ségügyi beavatkozási területek kidolgozásához és a ki-
jelölt feladatok végrehajtásáshoz a romák körében. 
Eredményeink szerint körükben az egészségre gyako-

rolt káros életmódbeli tényezők gyakoribb előfordulá-
sa (dohányzás és alkoholfogyasztás) környezeti/kultu-
rális alapokon nyugszik, nem pedig örökölhető ténye-
zők által meghatározottak, ezért a dohányzás és az al-
koholfogyasztás csökkentését célzó intervencióknak 
elsősorban ezeket a környezeti tényezőket kell célba 
venniük. A csökkent HDL-C szint esetében azonban a 
genetikai érzékenység hozzájárulása egyértelmű meg-
erősítést nyert, ezért ezen kardiovaszkuláris kockázati 
tényezőre irányuló beavatkozásoknak �gyelembe kell 
venniük a romák megnövekedett genetikai fogékony-
ságát.

Genetikai teszt végzése jelenleg csak monogénes KVB 
esetében ajánlott (például familiáris hypercholesteri-
naemia vagy Tangier betegség) [18, 192]. Jelenleg a nagy 
kockázatú csoportok számára csak speciális esetekben 
javasolt a genetikai szűrés (például ismert Lynch-szind-
rómás vagy familiáris hiperkoleszterinémiás esethez 
köthető kaszkádvizsgálatok vagy a terhelt családi anam-
nézis miatt emelkedett emlőrákkockázatú nők). A mo- 
nogénes rendellenességekkel ellentétben a szűrés je-
lentősége jelenleg még korlátozott a multifaktoriális 
KVB-re való fogékonyság becslésében [203]. A geneti-
kai szűrővizsgálatok népesség szintjén való bevezetése 
nagyfokú óvatosságot igényel mivel a jelenleg ismert 
génváltozatok prediktív értéke alacsony, így a populá-
ciós vizsgálatok eredményeit egyelőre nehéz lenne in-
terpretálni [13]. ¦anassoulis és munkatársai össze-
foglaló cikkükben számos a gyakori KVB-k genetikai 
hátterét illető és rendkívül fontos megválaszolatlan kér-
dést gyűjtöttek össze: pl: „A genetikai markerek való-
ban javíthatják-e a kardiovaszkuláris kockázatbecslé-
sét? Hány SNP felelős a KVB-k genetikai meghatáro-
zottságáért? Hány genetikai markert szükséges alkal-
mazni, hogy megbízhatóan javítsuk a kockázatbecs-
lést? Milyen lépésekre van szükség még ahhoz, hogy 
ezeket az információkat a betegellátás szintjén is hasz-
nosítani tudjuk?” [123].

Bár a KVB-k genetikai szűrése ideális megoldást nyúj-
tana a prevenció szintjén, a genetikai szűrések diszkri-
minatív képességéről [elkülöníteni azokat, akik alacsony 
kockázatúak, azoktól, akik magas kockázatúak ezért 
célpopulációi lehetnek életmódtanácsadásnak és/ vagy 
speciális gyógyszeres terápiának] még mindig ellent-
mondásosak az eredmények, különösen azoknál a va-
riánsoknál, amelyek alacsony relatív kockázattal és  ala-
csony prediktív értékekkel jellemezhetők [18].

A genetikai/genomikai kutatások csak kis hányada 
jutott el a felfedezés fázisától a bizonyítékokon alapuló 
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egészségügyi alkalmazásig. A közelmúlt eredményei, 
különösen a genom szintű asszociációs vizsgálatok és 
a predikciós modelleket építő vizsgálatok magasabb szin-
tű primer/szekunder prevenciós beavatkozási lehető-
ségeket kínálnak azok számára – remélhetőleg a közel-
jövőben – akik magasabb genetikai kockázattal rendel-
keznek.
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Összefoglalás: Az autoimmun regulator (AIRE) egy transzkripciós faktor, mely a csecsemőmirigyben kulcs-
fontosságú szerepet tölt be a naív T-sejtek érésében, negatív szelekciójában. Kísérletes vizsgálatok szerint, 
a kódoló génszakasz egy nukleotidban megmutatkozó allélpolimor*zmusai növelhetik az autoimmun 
betegségek kockázatát, melyek közül eddig a rheumatoid arthritisszel mutattak szigni*káns összefüggést 
az ezt célzó epidemiológiai meg*gyelések. Meta-analízisünk során rs2075876 (7145 eset, 8579 kontroll) és 
rs760426 (6696 eset, 8164 kontroll) allélpolimor*zmusokat vizsgáltuk melynek eredményeként azt talál-
tuk, hogy az összes genetikai modellben az rs2075876 és rs760426 előfordulása szigni*káns összefüggés-
ben van a rheumatoid arthritisszel. Ezek az eredmények legfőképp ázsiai populációkra érvényesek.
Kulcsszavak: rheumatoid arthritis, AIRE, SNP, negatív szelekció, meta-analízis

Summary: Autoimmune regulator (AIRE) is a transcription factor in the thymus where it has a pivotal role 
in the negative selection of naive T-cells. Experimental studies have shown that single nucleotide polymor-
phism may elevate the risk of autoimmune diseases, out of which only rheumatoid arthritis was observed 
by epidemiological studies. Our meta-analysis sought to analyse rs2075876 (7145 cases, 8579 controls) and 
rs760426 (6696 cases, 8164 controls) allelic polymorphisms where signi*cant association was found with 
rheumatoid arthritis in each genetic model. These *ndings are primarily based on data from Asian popula-
tions.
Keywords: rheumatoid arthritis, AIRE, SNP, negative selection, meta-analysis

Összefüggés az AIRE gén polimor*zmusai és 
a rheumatoid arthritis között: szisztematikus 
irodalmi áttekintés és eset-kontroll vizsgálatok 
meta-analízise

Association between AIRE gene polymorphism and 
rheumatoid arthritis: a systematic review and 
meta-analysis of case-control studies
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BEVEZETÉS

A rheumatoid arthritis (RA) egy krónikus, szinoviális 
gyulladással járó autoimmun betegség, melynek során 

a következményes extraarticularis tünetekkel járó szim-
metrikus polyarticularis arthritis funkcióvesztéssel jár. 
Fejlett országokban a betegség prevalenciája felnőtt po-
pulációban 0,5–1%, éves incidenciája 5–50/100 000 [1].
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Annak ellenére, hogy a RA etiológiája még nem telje-
sen tisztázott, számos közlemény egyetért abban, hogy 
a folyamatot az adaptív immunrendszerből kijutó auto- 
immun T-sejtek indítják el [2–5]. A betegséggel szem-
beni érzékenységet számos környezeti és genetikai té-
nyező határozza meg. A legutóbbi etnikumok közötti 
genomszintű asszociációs vizsgálat (genom-wide asso-
ciation studies, GWAS) 29 980 RA eset és 73 578 kont-
roll bevonásával meghatározta a RA kialakulásában 
résztvevő összes olyan jelenleg detektálható gént, me-
lyeknek egypontos nukleotid polimor�zmusai (SNP, 
single nucleotide polymorphism) hozzájárulhatnak 
a betegség etiológiájához. A gének közül egynek dön-
tő szerepe van az autoimmunitás kontrollálásában, ez 
az autoimmun regulator (AIRE) transzkripciós faktort 
kódoló szekvencia. A gén a 21-es kromoszóma hosszú 
karján, 21q22.3 sávnál helyezkedik el, ~12,5 kilobázis 
hosszú és 14 exoniális szekvenciával egy 545 amino-
savból álló, 58 kDa nagyságú fehérjét kódol [7–9]. Az 
AIRE fehérje egy transzkripciós faktor, mely az éretlen 
T-sejtek (thymociták) negatív szelekcióját irányítja. En-
nek kulcsfolyamata a csecsemőmirigy medulláris sejt-
jeiben (medullar thymoepithelial cell, mTEC) végbe-
menő promiszkuus génexpresszió (pGE), melynek so-
rán DNS-kötő fehérjékkel együttműködve olyan peri-
fériás szöveti antigének (peripheral tissue antigen, PTA) 
termelődését engedi meg, melyek leképezik a test tel-
jes szöveti fehérjeállományát. Ezt követően a PTA-k 
kikerülnek a velősejtek felületi fő hisztokompatibilitá-
si komplex (major histocompatibility complex, MHC) 
receptoraira, mely által a folyamat egyfajta tükröt tart 
az érésben lévő thymocitáknak. Amennyiben az éret-
len T-sejt receptorával felismeri a velősejtek felületére 
kihelyezett test-antigéneket, autoimmun természete 
bebizonyosodik és apoptózissal klonálisan törlődik. 
Az AIRE fehérjét kódoló DNS-szekvenciában előfor-
duló funkcióvesztő mutáció következménye a szelek-
ció elmaradása és a perifériára kijutó érett, viszont au-
toreaktív T-sejtek egy viszonylag ritka autoimmun be-
tegséget, az I-es típusú autoimmun poliendokrin szind-
rómát (APECED, APS-1) okozzák [10–12]. Számos köz-
lemény egybehangzóan állítja, hogy a kódoló génsza-
kasz egy nukleotidban megmutatkozó allélpolimor�z-
musai (SNP, single nucleotide polymorphism) befo-
lyásolhatják az AIRE transzkripcióját, következésképp 
a fehérje funkcióját, amely így emelheti az egyes be-
tegségek iránti fogékonyságot [7]. A legutóbbi kísérle-
tes in vivo vizsgálat során két egymástól jól elkülönü-
lő SNP, AIRE-230Y és AIRE-655G került azonosítás-

ra, melyek közül az AIRE-230T haplotípus módosítot-
ta az AIRE gén expresszióját, amely a megváltozott ne-
gatív szelekción keresztül emelte az autoimmunitás koc-
kázatát [13]. Az AIRE fehérjét kódoló DNS-szekven-
ciában előforduló SNP-k felé egyre nagyobb �gyelem 
irányul, habár egyelőre kevés epidemiológiai meg�gye-
lés igazolt összefüggést a génpolimor�zmus és a beteg-
ség iránti fogékonyság között. Jelenleg vitiligo [7, 14], 
alopecia areata [7, 15], melanoma [7, 16], szisztémás scle-
rosis [7, 17] és rheumatoid arthritis (RA) [7, 18–23] 
esetében mutattak a vizsgálatok pozitív összefüggést 
egyes allélpolimor�zmusokkal. Az utóbbi betegségek 
közül egyedül a rheumatoid arthritist vizsgálta több 
epidemiológiai meg�gyelés, így számunkra optimális-
nak bizonyult pozitív vagy negatív összefüggések to-
vábbi elemzésére. Közleményünk olyan eset-kontroll 
vizsgálatok szakirodalmi áttekintése és összefoglaló 
meta-analízise, mely eddig egy még nem publikált ösz-
szefüggést igazol rs2075876, rs760426 SNP jelenléte és 
RA között.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Keresési stratégia

A szisztematikus irodalmi áttekintés során a Pub-
Med, Embase, Cochrane Library, és a Web of Science 
adatbázisokat használtuk a Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 
útmutatásainak megfelelően [24]. A keresést 2017. má-
jus 16-án fejeztük be. Kulcsszavas keresést (“autoim-
mune regulator”; “AIRE”; “polymorphism”; “rheuma-
toid arthritis”) két egymástól független kutató végezte. 
A beválasztott közlemények 2011. április és 2016. jú-
nius között jelentek meg.

Beválasztási és kizárási kritériumok

Azt a közleményt válogattuk be (1) mely összefüg-
gést talált az AIRE gént kódoló DNS-szekvenciában 
található SNP-k vagy azok haplotípusai és a RA fogé-
konysága között, (2) eset-kontroll alapú vizsgálat volt, 
(3) ahol az összes beteg megfelelt az American College 
of Rheumatology diagnosztikus és besorolási kritériu-
mainak, (4) és ahol rendelkezésre álltak az egyes részt-
vevők genotípusaira vonatkozó esélyhányadosok (odds 
ratio, OR), 95%-os kon�dencia intervallumok (95% CI) 
és a p-értékek adatai. A talált publikációt kizártuk, ha 
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(1) az duplikátum volt, valamint (2) a közleményben 
vizsgált polimor�zmus legalább 4 további publikáció-
ban nem volt megtalálható. Emellett a szakirodalmi át-
tekintéseket is kizártuk. A beválasztási és kizárási kri-
tériumok alapján történő keresést két kutató, egymás-
tól függetlenül végezte.

Statisztikai analízis

Hardy-Weinberg eloszlást (Hardy-Weinberg equi-
librium, HWE) khi-négyzet próba alapján számoltunk 
minden egyes kontroll csoporthoz. Annak érdekében, 
hogy az rs2075876, rs760426 polimor�zmusok és RA 
közti összefüggés erősségét meghatározzuk, súlyozott 
esélyhányadost (pooled OR) és 95%-os kon�dencia 
intervallumot számoltunk. A közleményekben szerep-
lő, különböző etnikumok miatt DerSimonian és Laird 
random eekt modelljét használtuk [25]. Heterogeni-
tás vizsgálatára két módszert alkalmaztunk. Elsőként, 
a Cochran-féle Q-tesztet, ahol szigni�káns heteroge- 
nitásnak az számított, ha a Q értéke meghaladta a khi- 
négyzet próba k-1 szabadsági fokú felső kritikus érté-
ket. Ebben az esetben szigni�kánsnak tekintettük a tesz-
tet, ha p értéke kisebb volt, mint 0,1. Másodikként, az 
inkonzisztencia (I2) vizsgálatot alkalmaztunk, ahol a ka-
pott I2 érték a vizsgálatok közötti variabilitás százalé-
kos aránya a teljes variabilitáshoz képest. 25, 50 és 75%-
os I2 értékek a Cochran-féle kézikönyv alapján megfe-
lelnek az alacsony, mérsékelt és magas heterogenitás-
nak [26]. Annak vizsgálatára, hogy az egyes tanulmá-
nyok eredményei hogyan befolyásolják az összesített 
súlyozott esélyhányadost és annak 95%-os megbízha-
tósági tartományát, szenzitivitás-analízist végeztünk. 
Publikációs torzítást (publication bias) a funnel plot szem-
revételezésével vizsgáltunk. A funnel plotban a stan-
dard hiba az esélyhányados logaritmusának függvé-
nyében került ábrázolásra. A meta-analízis számítása-
it a Comprehensive Meta-Analysis Version 3 (Biostat, 
Inc., Englewood, NJ, USA) szo®vercsomaggal végeztük.

Trial sequential analízis (TSA)

A meta-analízisek eredménye torzulhat az ún. első-
fajú hibák által, melynek során, ha nem-megfelelő meny-
nyiségű adat kerül elemzésre, magasabb a random hi-
ba előfordulásának a kockázata. Annak érdekében, 
hogy ezt elkerüljük és növeljük a levont következtetés 
erősségét, trial sequential analízist (TSA) végeztünk 
[27-29]. TSA egy olyan becslés, mely meghatározza 

szükséges elemszámot a korrigált statisztikai döntési 
szint küszöbértékének tekintetében. A meta-analízis 
kifejező, meggyőző erejét a vizsgálat során a kumulált 
z-görbe (cumulative z-curve) és a TSA monitoráló (el-
lenőrző) határvonalainak (the trial sequential moni-
toring boundary) viszonya mutatja meg. Amennyiben 
a kumulatív z-görbe metszi a TSA-határvonalakat, és 
a meta-analízis összesített elemszáma eléri a szükséges 
értéket, a következtetésünk kellően megalapozottnak 
mondható. Abban az esetben, ha a kumulatív z-görbe 
metszi a határvonalakat, de a meta-analízis elemszá-
ma nem éri el a szükséges küszöbértéket, akkor is te-
kinthetjük úgy, hogy a következtetés levonásához elég-
séges bizonyíték van és további tanulmányok bevoná-
sára nincs szükség. Amennyiben a kumulatív z-görbe 
nem metszi a határvonalak egyikét sem és a meta-ana-
lízis elemszáma nem éri el a szükséges küszöbértéket, 
akkor a meta-analízisben nincs kellő mennyiségű in-
formáció erős következtetés levonására [30]. A szük-
séges elemszám kiszámításához a heterogenitáson ala-
puló megközelítést alkalmaztuk, a relatív rizikó csök-
kenését 10%-ra, az elsőfajú hiba kockázatát 5%-ra, a má-
sodfajú hiba kockázatát pedig szintén 10%-ra választot-
tuk. Az rs2075876 és rs760426 SNP-k esetében felhasz-
nált, illesztett kon�dencia intervallumok 1,13–1,31 és 
1,11–1,26 voltak. A számolásokhoz a Trial Sequential 
Analysis programot használtuk (Copenhagen Trial Unit, 
Center for Clinical Intervention Research, Denmark,-
version 0.9 beta, www.ctu.dk/tsa). Vizsgálatunk során 
az összes elemzett és generált adat felhasználásra ke-
rült és bárki számára rendelkezésre áll.

EREDMÉNYEK

Beválasztott közlemények jellemzői

Publikációk részletes keresése során a PRISMA (Pre-
ferred Reporting Items for Systematic Reviews and Me-
ta-Analyses) irányelveket követtük, melynek során az 
Embase, PubMed, Cochrane Library, és a Web of Sci-
ence adatbázisokban 19 releváns közleményt azonosí-
tottunk. A duplikátumok eltávolítását követően, a fenn-
maradó 11 esetében megvizsgáltuk, vajon a kritériu-
mok alapján meta-analízisre beválogathatóak-e, mely-
nek eredményeképp öt publikáció bizonyult megfele-
lőnek. A PRISMA irányelvek szerinti keresést az 1. áb-
ra mutatja. A beválasztott eset-kontroll analízisek ázsi-
ai és kaukázusi populációkat vizsgáltak. A RA diagnó-
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1. ábra
A meta-analízisbe beválogatott és a kizárt közlemények PRISMA irányelvek szerinti folyamatábrája

zisa és besorolása minden betegnél az American Col-
lege of Rheumatology 1987-es kritériumai alapján tör-
tént [31]. A RA betegek átlagéletkora 54,1 ± 2,4 év, eb-
ből a női esetek aránya 73,34% volt. A genotipizálás 
microarray, SNaPshot és Taqman SNP-próbákkal tör-
tént. Az öt beválasztott eset-kontroll analízis vizsgála-
ta során 11 SNP-t azonosítottunk az AIRE transzkrip-
ciós faktort kódoló génszakaszon „rs” számuk alapján 
(refSNP cluster ID numbers) (rs2075876, rs760426, 
rs1800250, rs2776377, rs878081, rs1055311, rs933150, 

rs1003854, rs2256817, rs374696, rs1078480), melyek 
közül az rs2075876 és rs760426 polimor�zmust vizs-
gálta négynél több eset-kontroll analízis, így elvégez-
tük az rs2075876 (7145 eset, 8579 kontroll) valamint 
az rs760426 (6696 eset, 8164 kontroll) SNP meta-ana-
lízisét. A kontrollcsoportok genotípus- frekvencia ér-
tékei Hardy-Weinberg egyensúlyban (HWE) voltak. 
A beválasztott vizsgálatok jellemzőit az I. táblázat tar-
talmazza.

Duplikációk eltávolítása 
után maradt közlemények

(n=11)

Egyéb keresési módszerekkel 
talált közlemények

(n=0)

Elektronikus adatbázisokban 
talált közlemények

(n=19)

A szűrés során 
beválogatott közlemények

(n=11)

Kizárt közlemények
(n=6)

A teljes szöveg alapján 
beválasztott közlemények

(n=5)

A teljes szöveg alapján 
beválasztott közlemények 

a kizárás indoklásával 
(n=0)
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Polimor+zmus Publikáció Genetikai modell OR 95%CI p

SNP rs2075876 
(G>A)

Terao C, 2011

A

Allelikus* (A vs G) 1,21 1,09-1,36 < 0,001

Domináns (AG+AA vs GG) 1,18 1,06-1,32 0,002

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,53 1,31-1,79 < 0,001

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,08 0,96-1,21 0,168

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 1,60 1,35-1,89 < 0,001

B

Allelikus* (A vs G) 1,18 1,07-1,30 < 0,001

Domináns (AG+AA vs GG) 1.31 1,19-1,45 < 0,001

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,09 0,95-1,26 0,204

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,32 1,20-1.47 < 0,001

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 1,27 1,09-1,48 0,002

C

Allelikus* (A vs G) 1,15 1,06-1,24 < 0,001

Domináns (AG+AA vs GG) 1,18 1,09-1,27 < 0,001

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,25 1,12-1,39 < 0.001

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,13 1,05-1,23 0,002

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 1,34 1,19-1,51 < 0,001

García-Lozano JR, 2013

Allelikus (A vs G) 1,02 0,42-2,42 0,964

Domináns (AG+AA vs GG)

NA
Recesszív (AA vs AG+GG)

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG)

Kodomináns homozigóta (AA vs GG)

Shao S, 2014

Allelikus* (A vs G) 1,32 1,04-1,69 0,021

Domináns (AG+AA vs GG) 1,41 1,08-1,84 0,010

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,52 1,13-2,05 0,006

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,28 0,97-1,70 0,077

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 1,78 1,26-2,52 0,001

Feng ZJ, 2015

Allelikus (A vs G) 1,30 1,12-1,50 < 0,001

Domináns (AG+AA vs GG) 1,55 1,32-1,82 < 0,001

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,25 1,05-1,49 0,010

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,51 1,28-1,79 < 0,001

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 1,62 1,32-1,99 < 0,001

Li X, 2016

Allelikus* (A vs G) 1,41 1,16-1,70 < 0,001

Domináns (AG+AA vs GG) 1,48 1,22-1,78 < 0,001

Recesszív (AA vs AG+GG) 1,78 1,36-2,35 < 0,001

Kodomináns heterozigóta (AG vs GG) 1,34 1,10-1,64 0,003

Kodomináns homozigóta (AA vs GG) 2,09 1,56-2,81 < 0,001

II. táblázat
rs2075876 (G>A) és rs760426 (A>G) SNP vizsgálata során, az egyes genetikai 

modellekhez számolt OR, 95%CI és p-érték
(NA = nincs adat; OR = odds ratio; CI = kon*dencia intervallum)
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Az rs2075876 (G>A) SNP meta-analízise

A beválogatott közlemények közül öt vizsgálat ele-
mezte az rs2075876 (G>A) SNP és az RA fogékonysá-
ga közötti összefüggést [18–22]. A beválasztott közle-
mények allélokkal számoltak, így a résztvevők számát 
megduplázták. Annak érdekében, hogy a számolás egy-
séges legyen, mi is ezt követtük. A publikációk közül 
Terao és munkatársai által készített GWAS három egy-
mástól független eset-kontroll vizsgálatot foglalt ma-

gában (A, B, C-vel jelölve) [18]. García-Lozano és mun-
katársai közleményének kivételével az összes vizsgálat 
részletesen leírta az egyes GG, AG, AA genotípusok 
megoszlását, ebből adódóan esélyhányadosokat tud-
tunk számolni olyan esetekben, ha azok nem álltak 
rendelkezésre (II. táblázat) [19]. Az egyes genetikai 
modellekre kapott eredményeket a 2. ábra mutatja. Az 
allélikus modellre (A vs. G, 2a. ábra) számolt esélyhá-
nyadosok értékei: 1,21 (95% CI 1,09-1,36, p<0,001), 
1,18 (1,07-1,30, p=0,001), 1,15 (1,06-1,24, p<0,001), 

Polimor+zmus Publikáció Genetikai modell OR 95%CI p

SNP rs760426 (A>G)

Terao C, 2011

A

Allelikus* (G vs A) 1,23 1,10-1,37 < 0,001

Domináns (GG+GA vs AA) 1,16 1,04-1,29 0,007

Recesszív (GG vs GA+AA) 1,66 1,43-1,94 < 0,001

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA) 1,03 0,92-1,16 0,582

Kodomináns homozigóta (GG vs AA) 1,69 1,43-2,00 < 0,001

B

Allelikus* (G vs A) 1,13 1,02-1,25 0,011

Domináns (GG+GA vs AA) 1,19 1,08-1,31 < 0,001

Recesszív (GG vs GA+AA) 1,15 1,00-1,32 0,047

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA) 1,17 1,06-1,30 0,002

Kodomináns homozigóta (GG vs AA) 1,25 1,08-1,46 0,003

C

Allelikus* (G vs A) 1,16 1,08-1,26 < 0,001

Domináns (GG+GA vs AA) 1,18 1,09-1,27 < 0,001

Recesszív (GG vs GA+AA) 1,19 1,07-1,32 0,001

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA) 1,15 1,06-1,25 0,001

Kodomináns homozigóta (GG vs AA) 1,29 1,15-1,44 < 0,001

Shao S, 2014

Allelikus* (G vs A) 1,25 0,98-1,60 0,062

Domináns (GG+GA vs AA) 1,19 0,92-1,55 0,171

Recesszív (GG vs GA+AA) 1,55 1,16-2,08 0,003

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA) 1,04 0,79-1,38 0,741

Kodomináns homozigóta (GG vs AA) 1,60 1,15-2,24 0,006

Feng ZJ, 2015

Allelikus* (G vs A) 1,87 1,09-2,45 0,074

Domináns (GG+GA vs AA)

NA
Recesszív (GG vs GA+AA)

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA)

Kodomináns homozigóta (GG vs AA)

Li X, 2016

Allelikus* (G vs A) 1,25 1,04-1.52 0,018

Domináns (GG+GA vs AA) 1,32 1,10-1,59 0,003

Recesszív (GG vs GA+AA) 1,36 1,05-1,77 0,020

Kodomináns heterozigóta (GA vs AA) 1,26 1,03-1,54 0,020

Kodomináns homozigóta (GG vs AA) 1,54 1,16-2,04 0,003

*-gal jelölt értékek a használható irodalmi értéket jelentik
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Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Allélikus rs2075876 1,219 1,091 1,362 0,000 956/2470 1014/2972 18,49

Terao C, 2011 B Allélikus rs2075876 1,184 1,071 1,308 0,001 1373/3672 1055/3146 22,87

Terao C, 2011 C Allélikus rs2075876 1,154 1,067 1,247 0,000 1721/4592 2302/6732 37,26

Garcia-Lozano JR, 2013 Allélikus rs2075876 1,02 0,429 2,425 0,964 0,3

Shao S, 2014 Allélikus rs2075876 1,328 1,043 1,691 0,021 226/464 261/626 3,9

Feng ZJ, 2015 Allélikus rs2075876 1,3 1,125 1,502 0,000 686/1382 690/1600 10,88

Li X, 2016 Allélikus rs2075876 1,413 1,168 1,709 0,000 307/768 369/1152 6,29

1,209 1,153 1,268 0,000 5269/13348 5691/16228

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

2a. ábra
Allélikus modellre (A vs. G) számított forest plot, mely az rs2075876 (G>A) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja

Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Domináns rs2075876 1,187 1,064 1,323 0,002 1510/2470 1694/2972 19,84

Terao C, 2011 B Domináns rs2075876 1,317 1,195 1,451 0,000 2260/3672 1726/3146 21,1

Terao C, 2011 C Domináns rs2075876 1,18 1,093 1,274 0,000 2782/4592 3808/6732 23,19

Shao S, 2014 Domináns rs2075876 1,415 1,086 1,845 0,01 342/464 416/626 8,24

Feng ZJ, 2015 Domináns rs2075876 1,551 1,322 1,82 0,000 1036/1382 1054/1600 14,92

Li X, 2016 Domináns rs2075876 1,481 1,228 1,786 0,000 490/768 626/1152 12,71

1,316 1,202 1,441 0,000 8420/13348 9324/16228

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

2b. ábra
Domináns modellre (AG+AA vs. GG) számított forest plot, mely az rs2075876 (G>A) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja
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Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Recesszív rs2075876 1,535 1,313 1,795 0,000 402/2470 334/2972 18,64

Terao C, 2011 B Recesszív rs2075876 1,097 0,951 1,266 0,204 486/3672 384/3146 19,47

Terao C, 2011 C Recesszív rs2075876 1,252 1,12 1,398 0,000 660/4592 796/6732 21,52

Shao S, 2014 Recesszív rs2075876 1,524 1,13 2,056 0,006 110/464 106/626 10,84

Feng ZJ, 2015 Recesszív rs2075876 1,255 1,056 1,492 0,01 336/1382 326/1600 17,57

Li X, 2016 Recesszív rs2075876 1,788 1,36 2,351 0,000 124/768 112/1152 11,96

1,352 1,187 1,539 0,000 2118/13348 2058/16228

0,1    0,2     0,5     1       2       5     10

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

2c. ábra
Recesszív (AA vs. AG+GG) modellre számított forest plot, mely az rs2075876 (G>A) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja

1,02 (0,42-2,42, p=0,964), 1,32 (1,04-1,69, p=0,021), 
1,30 (1,12-1,50, p<0,00), és 1,41 (1,16-1,70, p<0,001). 
A domináns modellre (AG+AA vs. GG, 2b. ábra) szá-
molt esélyhányadosok értékei: 1,18, (95% CI 1,06-
1,32, p=0,002), 1,31 (1,19-1,45, p<0,001), 1,18 (1,09-
1,27, p<0,001), 1,41 (1,08-1,84, p=0,010), 1,55 (1,32-
1,82, p<0,001), és 1,48 (1,22-1,78, p<0,001). Recesszív 
modellre (AA vs. AG+GG, 2c. ábra) számolt OR érté-
kek: 1,53 (95% CI 1,31-1,79, p<0,001), 1,09 (0,95-1,26, 
p=0,204), 1,25 (1,12-1,39, p<0,001), 1,52 (1,13-2,05, 
p=0,006), 1,25 (1,05-1,49, p=0,010), és 1,78 (1,36-
2,35, p<0,001). Kodomináns heterozigóta modell (AG 
vs. GG) esetében számolt esélyhányadosok értékei: 
1,08 (0,96-1,21, p=0,168), 1,32 (1,20-1,47, p<0,001), 
1,13 (1,05-1,23, p=0,002), 1,28 (0,97-1,70, p=0,077), 
1,51 (1,28-1,79, p<0,001), és 1,34 (1,10-1,64, p=0,003). 
A kodomináns homozigóta modellre (AA vs. GG) 
számolt OR értékek: 1,60 (95% CI 1,35-1,89, p<0,001), 
1,27 (1,09-1,48, p=0,002), 1,34 (1,19-1,51, p<0,001), 
1,78 (1,26-2,52, p=0,001), 1,62 (1,32-1,99, p<0,001), és 
2,09, (1,56-2,81, p<0,001).

A heterogenitási tesztek eredménye az allélikus mo-
dell esetében Ph=0,439, I2=0%; domináns modellnél 
Ph=0,011, I2=66,2%; recesszív modellnél Ph=0,005, 
I2=69,9%; kodomináns heterozigóta modell esetében 
Ph=0,004, I2=70,5%; kodomináns homozigóta mo-
dellnél Ph=0,012, I2=65,4%. Mérsékelt heterogenitást 

találtunk a domináns, recesszív, kodomináns heterozi-
góta és kodomináns homozigóta modelleknél. A 31 
esélyhányados közül egyedül 4 bizonyult statisztikai-
lag inszigni�kánsnak, 27 szigni�káns OR érték egyez-
ményesen azt mutatta, hogy az rs2075876 (G>A) SNP 
előfordulásának esélye nagyobb a RA esetcsoportban 
szemben a kontroll csoporttal, így a kapott eredmények 
kapcsolatot mutattak az AIRE transzkripciós faktort 
kódoló DNS-szekvenciában található rs2075876 (G>A) 
SNP és RA fogékonyság között.

Az rs760426 (A>G) SNP meta-analízise

A beválasztott közlemények közül négy vizsgálat ele-
mezte az rs760426 (A>G) SNP és a RA fogékonysága 
közötti összefüggést [18, 20–22]. A beválasztott közle-
mények allélokkal számoltak, így a résztvevők számát 
megduplázták. Annak érdekében, hogy számolásunk 
egységes legyen, mi is ezt követtük. Ez esetben is, Te-
rao és munkatársai által készített GWAS analízis há-
rom egymástól független eset-kontroll vizsgálattal szol-
gált (A, B, C-vel jelölve) [18]. Feng és munkatársai 
közleményének kivételével az összes vizsgálat részlete-
sen leírta az egyes AA, GA, GG genotípusok megosz-
lását, ebből adódóan esélyhányadosokat tudtunk szá-
molni olyan esetekben, ha azok az eredeti közlemé-
nyekben nem álltak rendelkezésre (II. táblázat) [21]. 



eredeti közlemények

népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

32

Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Allélikus rs760426 1,233 1,104 1,376 0,000 997/2484 1047/2972 20,68

Terao C, 2011 B Allélikus rs760426 1,135 1,029 1,251 0,011 1427/3692 1151/3224 26,13

Terao C, 2011 C Allélikus rs760426 1,169 1,082 1,263 0,000 1792/4602 2420/6856 41,96

Shao S, 2014 Allélikus rs760426 1,259 0,989 1,603 0,062 222/464 263/624 4,28

Li X, 2016 Allélikus rs760426 1,258 1,041 1,521 0,018 298/768 386/1152 6,95

1,183 1,125 1,243 0,000 4736/12010 5267/14828

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

3a. ábra
Allélikus modellre (G vs. A) számított  forest plot, mely az rs760426 (A>G) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja

Feng és munkatársai aszimmetrikus esélyhányadost 
publikált, így a továbbiakban kizártuk a kapcsolódó 
OR, 95% CI és p-értékeket a meta-analízisünkből [21]. 
Az egyes genetikai modellekre kapott eredményeket a 
3. ábra mutatja. Az allélikus modellre (G vs. A, 3a. áb-
ra) számolt esélyhányadosok értékei: 1,23 (95% CI 
1,10-1,37, p<0,001), 1,13 (1,02-1,25, p=0,011), 1,16 
(1,08-1,26, p<0,001), 1,25 (0,98-1,60, p=0,062), 1,25 
(1,04-1,52, p=0,018). A domináns modellre számolt 
esélyhányadosok értékei (GG+GA vs. AA, 3b. ábra): 
1,16 (1,04-1,29, p=0,007), 1,19 (1,08-1,31, p<0,001), 
1,18 (1,09-1,27, p<0,001), 1,19 (0,92-1,55, p=0,171), és 
1,32 (1,10-1,59, p=0,003). Recesszív modellre (GG vs. 
GA+AA, 3c. ábra) számolt esélyhányadosok értékei: 
1,66 (95%CI 1,43-1,94, p<0,001), 1,15 (1,00-1,32, 
p=0,047), 1,19 (1,07-1,32, p=0,001), 1,55 (1,16-2,08, 
p=0,003), és 1,36 (1,05-1,77, p=0,020). Kodomináns 
heterozigóta modellre (GA vs. AA) számolt esélyhá-
nyadosok értékei: 1,03, (95% CI 0,92-1,16, p=0,582), 
1,17 (1,06-1,30, p=0,002), 1,15 (1,06-1,25, p=0,001), 
1,04 (0,79-1,38, p=0,741), and 1,26 (1,03-1,54, 
p=0,020). Kodomináns homozigóta modellre (GG vs. 
AA) számolt esélyhányadosok értékei: 1,69 (1,43-2,00, 
p<0,001), 1,25 (1,08-1,46, p=0,003), 1,29 (1,15-1,44, 
p<0,001), 1,60 (1,15-2,24, p=0,006), és 1,54 (1,16-2,04, 
p=0,003).

A heterogenitási tesztek eredménye az allélikus mo-
dell esetében Ph=0,737, I2=0%; domináns modellnél 
Ph=0,822, I2=0%; recesszív modellnél Ph=0,001, I2= 

76,7%; kodomináns heterozigóta modell esetében Ph= 
0,323, I2=14,2%; kodomináns homozigóta modellnél 
Ph=0,038, I2=60,5%. Mérsékelt heterogenitást talál-
tunk a recesszív és kodomináns homozigóta model-
leknél.

A 26 esélyhányados közül egyedül 4 bizonyult sta-
tisztikailag inszigni�kánsnak, 22 szigni�káns OR ér-
ték egyezményesen azt mutatta, hogy az rs760426 
(A>G) SNP előfordulásának esélye nagyobb a RA 
esetcsoportban szemben a kontroll csoporttal, így a ka-
pott eredmények kapcsolatot mutattak az AIRE transz- 
kripciós faktort kódoló DNS-szekvenciában található 
rs760426 (A>G) SNP és RA fogékonyság között.

Szenzitivitás-analízis

Annak érdekében, hogy meghatározzuk az egyes 
eset-kontroll vizsgálatok hatását a teljes meta-analízis-
re szenzitivitás-analízist végeztünk egy adott vizsgálat 
kihagyásával, melynek eredményeképpen, az allélikus 
(4. ábra), domináns, recesszív, kodomináns hetero- és 
homozigóta genetikai modelleknél nem találtunk he-
terogenitást. 

Publikációs torzítás

Az analízis során funnel plotokat hoztunk létre az 
egyes polimor�zmusok esetében az allélikus (5. ábra), 
domináns, recesszív, kodomináns hetero- és homozi-
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Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Domináns rs760426 1,161 1,041 1,295 0,007 1556/2484 1756/2972 20,72

Terao C, 2011 B Domináns rs760426 1,196 1,086 1,318 0,000 2324/3692 1892/3224 26,42

Terao C, 2011 C Domináns rs760426 1,184 1,097 1,279 0,000 2870/4602 3940/6756 42,02

Shao S, 2014 Domináns rs760426 1,198 0,925 1,553 0,171 326/464 414/624 3,69

Li X, 2016 Domináns rs760426 1,327 1,101 1,598 0,003 474/768 632/1152 7,15

1,193 1,135 1,254 0,000 7550/12010 8634/14728

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

3b. ábra
Domináns modellre (GG+GA vs. AA) számított  forest plot, mely az rs760426 (A>G) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja

Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Kockázati/teljes Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték Eset Kontroll

Relatív
súly

Terao C, 2011 A Recesszív rs760426 1,668 1,431 1,944 0,000 438/2484 338/2972 20,34

Terao C, 2011 B Recesszív rs760426 1,15 1,002 1,321 0,047 530/3692 410/3224 24,86

Terao C, 2011 C Recesszív rs760426 1,195 1,074 1,329 0,001 714/4602 900/6756 42,27

Shao S, 2014 Recesszív rs760426 1,559 1,164 2,088 0,003 118/464 112/624 5,59

Li X, 2016 Recesszív rs760426 1,365 1,05 1,774 0,02 122/768 140/1152 6,95

1,298 1,211 1,391 0,000 1922/12010 1900/14728

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

3c. ábra
Recesszív modellre (GG vs. GA+AA) számított  forest plot, mely az rs760426 (A>G) SNP és 

a RA kockázata közötti összefüggést mutatja
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Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték

Terao C, 2011 A Allélikus rs2075876 1,217 1,144 1,294 0,000

Terao C, 2011 B Allélikus rs2075876 1,226 1,153 1,303 0,000

Terao C, 2011 C Allélikus rs2075876 1,243 1,171 1,321 0,000

Garcia-Lozano JR, 2013 Allélikus rs2075876 1,215 1,153 1,281 0,000

Shao S, 2014 Allélikus rs2075876 1,207 1,147 1,269 0,000

Feng ZJ, 2015 Allélikus rs2075876 1,198 1,139 1,261 0,000

Li X, 2016 Allélikus rs2075876 1,197 1,139 1,257 0,000

1,209 1,153 1,268 0,000

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

a)

4. ábra
Allélikus modell szenzitivitás analízisének eredménye 

(a) rs2075876 (G>A) és (b) rs760426 (A>G) SNP esetében

Vizsgálat
Genetikai 

modell
SNP Egyes vizsgálatok statisztikája Esélyhányados és

95% CI

Esély-
hányados

Alsó
határérték

Felső
határérték p-érték

Terao C, 2011 A Allélikus rs760426 1,17 1,106 1,237 0,000

Terao C, 2011 B Allélikus rs760426 1,2 1,132 1,272 0,000

Terao C, 2011 C Allélikus rs760426 1,192 1,117 1,273 0,000

Shao S, 2014 Allélikus rs760426 1,179 1,12 1,241 0,000

Li X, 2016 Allélikus rs760426 1,177 1,118 1,24 0,000

1,183 1,125 1,243 0,000

0,5 1 2

esetnek
kedvező

kontrollnak
kedvező

b)

góta genetikai modellekre. Elemzésünk során szem-
revételezéssel azt tapasztaltuk, hogy az összes funnel 
plot tökéletesen szimmetrikus, így publikációs torzítás 
nem volt jelen rs2075876 SNP és rs760426 SNP vizs-
gálatakor. 

Trial sequential analízis

Az rs2075876 (G>A) és rs760426 (A>G) SNP-k al-
lélikus modelljeire elvégzett TSA eredményeként a ku-
mulált z-görbék (kék vonal) metszették a TSA moni-
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5. ábra
Allélikus modell funnel plot analízisének eredménye 

(a) rs2075876 (G>A) és (b) rs760426 (A>G) SNP esetében

b)
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toráló (ellenőrző) határvonalait, így a meta-analízis ösz-
szesített elemszáma eléri a szükséges értéket (6. ábra). 
Ebből adódóan, a levont következtetés nagy erősség-
gel alátámasztja az rs2075876 (G>A), rs760426 (A>G) 

SNP és a RA fogékonysága közötti kapcsolatot. Ezek 
az eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy az össze-
függés szempontjából meta-analízisünkbe további vizs-
gálatot bevonni szükségtelen. 
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6. ábra
Allélikus modell TSA analízisének eredménye (a) rs2075876 (G>A) és (b) rs760426 (A>G) SNP esetében

A becsült mintaelemszám kétoldalú teszt alapján került kiszámításra.
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37összefüggés az aire gén polimorfizmusai és a rheumatoid arthritis között

MEGBESZÉLÉS 

A RA egy multifaktoriális betegség, ahol a környe-
zeti és genetikai tényezők együttesen járulnak hozzá 
a betegség kialakulásához [1, 32]. A legutóbbi GWAS 
meta-analízis az RA etiológiájában résztvevő 98 kan-
didáns gén vizsgálatakor 42 különböző, a betegségre 
nézve kockázatot jelentő SNP-t talált [6]. Az azonosí-
tott kockázatot jelentő gének elsődlegesen a primer 
immunde�ciencia (PID) csoportjába tartoznak. Ezek 
közül az AIRE kivételével egyik sem köthető a centrá-
lis tolerancia érési folyamatához [6].

A test saját antigénjeinek toleranciája, beleértve a ne-
gatív szelekciót egy olyan – az AIRE által irányított – 
immuno-�ziológiai érési folyamat, mely nélkülözhe-
tetlen a normális adaptív immunrendszer kialakulásá-
hoz. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos polimor�zmusok 
ebben az elengedhetetlen transzkripciós faktort kódo-
ló génben csökkentik a fehérje expressziót, zavart szen-
ved az antigén prezentáció, csökken a negatív szelek-
ció hatékonysága, melynek eredményeképpen az auto- 
immun T-sejtek a centrális toleranciát túlélik és a peri-
fériára kijutva autoantitestekként számos autoimmun 
betegség alapjául szolgálhatnak, beleértve a rheumatoid 
arthritist. Ezen elgondolás alapjául szolgál Lovewell és 
munkatársai közleménye, mely luciferáz riporter rend-
szeren keresztül igazolta, hogy az AIRE SNP-ek spe-
ci�kus haplotípusai (AIRE-655G AIRE-230T) jelen-
tősen csökkentik az AIRE gén átíródását [13]. Ennek 
következményét Kont és munkatársai in vitro és in vi-
vo vizsgálata bizonyította, mely szerint az AIRE gén- 
expressziójának redukciója csökkenti a mTEC által 
prezentált PTA-k mennyiségét [33].

Terao és munkatársai a Gene Expression Omnibus 
(GEO) adatbázis in silico elemzése során megvizsgál-
ták 210 lymphoblastoid sejt AIRE génexpressziós pro�l-
ját, ahol azt találták, az rs2075876 (G>A) jelölt kocká-
zati allél és a csökkent AIRE transzkripció között sta-
tisztikailag szigni�káns (p<0,001) az összefüggés, míg 
az rs760426 (A>G) allél esetében ez nem volt meg�-
gyelhető [17, 35]. A GEO adatbázist García-Lozano és 
munkatársai is vizsgálták, melynek során összefüggést 
találtak az AIRE gén egy másik lókuszán található 
rs878081 (T>C) allélpolimor�zmus és a csökkent transz- 
kripció között, amelyet az is alátámaszt, hogy a kérdé-
ses polimor�zmus a kódoló génszakasz Exon 5-ös ré-
giójában foglal helyet [19]. Meta-analízisünkben vizs-
gált rs2075876 (G>A) SNP az AIRE gén az 5-ös int-
ron, rs760426 (A>G) SNP pedig a 12-es intron régió-

jában foglal helyet, így kérdésként merülhet fel, mégis 
hogyan csökkenthetik a transzkripciót. Az egyik el-
képzelés szerint az alternatív splicing megváltoztatá-
sán, míg a másik feltételezés egy még kevéssé ismert 
mechanizmus az ún. intron-mediated enhancement 
folyamatán keresztül [35]. A következmény egy nem 
megfelelő, csökkent mennyiségű ektópiás PTA pre-
zentáció a medulláris sejtek felszíni MHC-receptora-
in, így a negatív szelekció zavart szenved és olyan érett 
T-sejteket enged át, melyek autoreaktívak. Ezen egy-
pontos nukleotid polimor�zmusok hordozása egyet 
jelent egy emelkedett RA fogékonysággal. Meta-analí-
zisünk során allélikus, domináns, recesszív, kodomi-
náns heterozigóta és kodomináns homozigóta geneti-
kai modelleket elemezve arra jutottunk, hogy minde-
gyik rendszerben az rs2075876 (G>A) és rs760426 (A>G) 
SNP-k előfordulásának esélye statisztikailag szigni�-
kánsan magasabb a kontroll csoporthoz képest.

Vizsgálatunk egyik korlátja, hogy az rs2075876 (G>A) 
és rs760426 (A>G) SNP-kkel kapcsolatos eredménye-
inket nem tudtuk kiterjeszteni kaukázusi populációra, 
melynek magyarázata a jelenleg csekély számú, ezt cél-
zó eset-kontroll vizsgálat. Habár García-Lozano és mun-
katársai kaukázusi populációt vizsgált, de az általunk 
is elemzett rs2075876 (G>A) SNP-re vonatkozó ered-
ményeik statisztikailag nem szigni�kánsak p<0,05 szint-
jén, ugyanakkor az rs878081 (T>C) allél nagyobb elő-
fordulási esélyét sikerült igazolniuk a betegcsoportban 
[19]. Terao és munkatársai által bemutatott RA és AIRE 
polimorfizmusok közti összefüggés kizárólag ázsia-
iakra vonatkozik [18]. További korlátként merül fel 
a beválasztott közlemények alacsony száma, ugyanak-
kor Terao és munkatársai által elvégzett GWAS 3 eset- 
kontroll analízist foglal magában, mely így hozzájárult 
a nagyobb elemszámhoz és emelte a beválogatott epi-
demiológiai vizsgálatok számát [18]. Ahhoz, hogy a jövő-
ben pontosabban megértsük az AIRE SNP és RA köz-
ti összefüggést, további kaukázusiakat célzó, rétegzett 
(életkor, dohányzás), GWAS eset-kontroll elemzések-
re van szükség.

Jelenlegi tudásunk szerint, ez az első olyan meta- 
analízis, mely együttesen vizsgálja az AIRE fehérjét 
kódoló DNS szekvenciában található rs2075876 (G>A), 
rs760426 (A>G) SNP és a RA közötti statisztikai ösz-
szefüggést. Az egyes polimor�zmusokhoz többszörös 
haplotípus, szenzitivitás analízist és TSA elemzést vé-
geztünk, hogy bizonyítsuk a talált összefüggés erőssé-
gét. Következtetésképpen elmondható, meta-analízi-
sünk minden egyes genetikai modell esetében igazol-
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ta, hogy a vizsgált rs2075876 (G>A) és rs760426 (A>G) 
polimor�zmusok megléte szigni�kánsan emelik a RA 
fogékonyságát. Jelen közleményünk a Nature Scienti�c 
Reports folyóiratában, 2017. október 26-án megjelent 
publikációnk fordítása [36].
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Összefoglalás: Korábbi vizsgálatokból ismert, hogy a magyar roma lakosság körében a csökkent HDL-ko-
leszterin szint (HDL-C) prevalenciája magasabb, mint az általános populációban. Munkánk célja annak meg-
határozása, hogy genetikai tényezők hozzájárulnak-e a csökkent HDL-C kialakulásához a romák körében. 
Vizsgálatunkba 21 a HDL-C szintet korábbi kutatások alapján igazoltan befolyásoló, egy nukleotidot érintő 
polimor*zmus (SNP) került bevonásra. A vizsgálati populációkat a magyar általános (n=1542) és roma (n=646) 
lakosságot reprezentáló minták alkották. Az allélfrekvenciák összehasonlításán túl, kiszámításra került a gene-
tikai kockázat jellemzésére használható ún. genetikai kockázati pontszám, súlyozatlan (GRS) és súlyozott 
(wGRS) formában. Eredményeink alapján a GRS és wGRS értékek szigni*kánsan magasabbnak bizonyultak 
a roma csoportban (GRS: 22,2±3,2 vs. 21,5±3,3; wGRS: 0,57±0,1 vs. 0,53±0,1; p<0,001). A GRS mindkét popu-
lációban ugyanolyan erősségű, szigni*káns összefüggést mutatott a csökkent HDL-C szinttel, míg a wGRS 
erősebb összefüggést mutatott a romákban. Ezen eredmények azt sugallják, hogy genetikai tényezők egyér-
telműen hozzájárulnak a csökkent HDL-C szint romák körében tapasztalt gyakoribb előfordulásához.
Kulcsszavak: genetikai kockázati pontszám, genetikai sérülékenység, nagy sűrűségű lipoprotein-koleszterin, 
roma népesség, egypontos nukleotid-polimor*zmus

Summary: Well known that reduced plasma high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels are more 
frequent in the Hungarian Roma compared to the general population. Our present study was designed to 
test that genetic factors may exist behind this phenomenon. Single nucleotide polymorphisms (N=21) con-
tributing to the variation in plasma HDL-C concentrations were analysed in the Hungarian Roma (N=646) 
and general (N=1542) populations. Genetic risk scores, unweighted (GRS) and weighted (wGRS), were com-
puted and compared. The GRS and wGRS were signi*cantly higher in the Roma population (GRS: 22.2±3.2 
vs. 21.5±3.3; wGRS: 0.57±0.1 vs. 0.53±0.1; p<0.001). The GRS showed similar correlation with reduced plas-
ma HDL-C levels in the two populations, whilst the wGRS showed stronger correlation with the trait among 
Roma. These results strongly suggest that genetic factors contribute to the higher prevalence of reduced 
HDL-C levels among Roma.
Keywords: genetic risk score, genetic susceptibility, high-density lipoprotein cholesterol, Roma population, 
single nucleotide polymorphism

A csökkent HDL-koleszterin szint a roma lakosság 
körében tapasztalt magas prevalenciájában
szerepet játszó genetikai tényezők

Genetic factors exist behind the high prevalence 
of reduced high-density lipoprotein cholesterol 
levels in the Roma population
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BEVEZETÉS

Az etnikai hovatartozástól függő biológiai, környe-
zeti, társadalmi és pszichológiai jellemzők vizsgálata 

a betegségek megelőzését célzó multifaktoriális kutatá-
sok központi elemévé vált [1]. Az etnikum alapú kuta-
tások célpopulációja Európában a legnagyobb létszám-
mal bíró kisebbség, a roma lakosság. Becslések szerint 
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10–12 millió roma él elszórtan az európai kontinensen, 
legnagyobb számban közép-kelet európai és dél-euró-
pai országokban (főként Bulgáriában, Magyarországon, 
Szlovákiában és Romániában) [2]. A romák gyakran 
súlyosan hátrányos helyzetű régiókban élnek [3], szeg-
regált telepeken, amelyek rendkívül kedvezőtlen kör-
nyezeti viszonyokkal jellemezhetők [4]. A 2011-es leg-
utóbbi népszámlálás adatai alapján Magyarország tel-
jes lakosságának mintegy 3,2%-a roma; azonban be-
csült reprezentációjuk jóval magasabb, körülbelül a tel-
jes népesség 7,5%-ára tehető [5, 6]. Az adatok közötti 
eltérés abból adódik, hogy a feltételezett előítélet miatt 
sok roma nem nyilatkozik valós etnikai származásáról 
[7]. Bár a roma népességgel kapcsolatos kutatások szá-
mos kihívással állítják szembe a kutatókat mind az adat-
gyűjtés, mind a módszertan terén [7, 8], a rendelkezés-
re álló adatok egyértelműen azt sugallják, hogy a roma 
népességet rossz egészségi állapot és alacsony várható 
élettartam jellemzi, valamint ezen kisebbség egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzáférése akadályozott [9].

A felnőtt roma lakosság kardiovaszkuláris kockáza-
ti pro�lját elemző tanulmányok azt találták, hogy a ro-
ma lakosság a lakóhelyük szerinti országtól függetle-
nül jelentősen magasabb kardiovaszkuláris rizikóval  jel-
lemezhető [10–14]. A romák körében csak néhány ko-
rábbi  tanulmány vizsgálta a genetikai tényezők szere-
pét a különböző anyagcseretermékekkel összefüggés-
ben [15–17], azonban egyetlen vizsgálatban sem be-
csülték meg hogy milyen mértékben járulnak hozzá 
a genetikai tényezők a megnövekedett kardiovaszkulá-
ris kockázathoz.

Jelen vizsgálatunk egy nemrégiben publikált egész-
ségi állapotfelmérés eredményein alapul [18], amely 
a metabolikus szindróma előfordulását vizsgálta, és ha-
sonlította össze a metabolikus komponensek gyakori-
ságát a magyar általános és a telepi körülmények kö-
zött élő roma lakosságot reprezentáló minták között. 
Megállapítást nyert többek között, hogy a magyaror-
szági cigány népesség körében az összes korcsoport-
ban szigni�kánsan gyakrabban fordul elő a metaboli-
kus szindróma egyik komponense a csökkent  plazma 
HDL-koleszterin szint (high density lipoprotein cho-
lesterol – HDL-C; határértéke: <1,03 mmol/L fér�ak-
nál és <1,29 mmol/L nőknél) [18].

Ezen eredmények, valamint a roma népesség köré-
ben jellemzően magas rokonházasság [19–20] alapján 
indokolt feltételezni, hogy etnikai egyenlőtlenségek 
nemcsak a csökkent HDL-C szint prevalenciáját tekint-
ve tapasztalhatók, hanem különbségek feltételezhetők 

a HDL-C szintet meghatározó génpolimor�zmusok 
szintjén is (gyakoriság, hatás). Romák körében az en-
dogámia magas mértékére utal, hogy az első unoka-
testvérek közötti párkapcsolatok előfordulása 16-szor 
gyakoribb, mint az átlag magyar lakosság körében [21].

A genetikai determinánsokkal foglalkozó kutatások 
számos kihívással szembesülnek. Az egyik meghatá-
rozó probléma, hogy a kockázati allélokhoz rendelhe-
tő hatásmérő mutatók értéke alacsony; a legtöbb esetben 
a genotípusokhoz rendelhető relatív kockázat 1,1 és 
2,0 közötti tartományba esik, következésképpen az 
egygénes vizsgálatok által becsült prediktív értékek igen 
alacsonyak. Ezt a problémát küszöböli ki az ún. poli- 
génes/genetikai kockázati pontszám (genetic risk score 
– GRS) számítás, amely összegzi az egypontos nukleo- 
tid-polimor�zmusok (sigle nucleotide polimorphisms 
– SNP) genom-szintű asszociációs vizsgálatokból nyert 
(GWAS) hatásmérő-mutatóit. Ez a megközelítés új le-
hetőséget kínál [22] a polimor�zmusok együttes hatá-
sának becsléséhez.

Jelen munka célja annak meghatározása volt, hogy 
a kedvezőtlen környezeti tényezőkön túlmenően (ét-
kezési szokások, dohányzás, alkoholfogyasztás) [23–24] 
hozzájárul-e a genetikai fogékonyság a csökkent plaz-
ma HDL-C szint kialakulásához a romák körében. 
A kérdésre adott válasz fontos következményekkel jár 
a tervezett és – remélhetőleg hatékony – prevenciós 
beavatkozások megtervezésénél és megvalósításánál. 
Ugyanis egy genetikailag nagymértékben meghatáro-
zott paraméter esetében a magas kockázatú egyének 
genetikai vizsgálattal való korai azonosítása megaka-
dályozhatja vagy késlelteheti a betegség klinikai mani-
fesztációját.

MÓDSZEREK

Vizsgálati elrendezés

A kutatás két, nemrégiben végzett keresztmetszeti 
vizsgálatra épült. [18, 25]. A magyar általános populá-
ció korra, nemre és földrajzi eloszlásra reprezentatív 
mintáját 1542, míg az északkelet-magyarországi roma  
populáció reprezentatív mintáját 646  személy alkotta.
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Mintapopulációk

Telepszerű körülmények között élő romák

A résztvevőket rétegzett, többlépcsős mintavételi mód-
szer alkalmazásával, észak-kelet-magyarországi me-
gyékből (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyék) gyűjtötték, ahol a hazai roma telepek többsége 
található. A mintavételi és az adatgyűjtés részletei egy 
korábbi közleményben részletesen bemutatásra kerül-
tek [18]. 

Az egészségi állapotfelmérés során anamnézis és szo-
ciodemográ�ai jellemzők kerültek rögzítésre továbbá 
a háziorvosok �zikális vizsgálatot végeztek minden 
résztvevő esetében. Ezenkívül laboratóriumi és gene-
tikai vizsgálatokhoz vénás vér vétele történt. Összesen 
646 olyan 20–64 éves felnőtt roma került be a vizsgá-
latba, akiknél a klinikai adatok minden változó eset-
ben rendelkezésre álltak.

Általános populáció

A referenciaként használt, általános populációt jel-
lemző minta a Háziorvosi Morbiditási Adatgyűjtés 
Program segítségével került kialakításra (HMAP) [26]. 
A HMAP-ben részt vevő megyék lakosságából random 
módon lettek kiválasztva az egyének. Az alkalmazott-
mintavételi módszer és az összegyűjtött adatok köre rész-
letesen a Magyar Metabolikus Szindróma Felmérésben 
(Hungarian Metabolic Syndrome Survey – HMSS) [25] 
található meg. Az egészségi állapotfelmérés során az 
anamnézis és a szociodemográ�ai jellemzők kerültek 
rögzítésre, továbbá a háziorvosok �zikális vizsgálatot 
végeztek minden részvevő esetében. Ezenkívül labora-
tóriumi és genetikai vizsgálatokhoz vénás vér vételére 
került sor. Összesen 1542 olyan 20–64 éves felnőtt ma-
gyar lakos került be a vizsgálatba, ahol a klinikai ada-
tok minden esetben rendelkezésre álltak. A minta a ma-
gyar felnőtt lakosságot kor, nem és földrajzi eloszlás 
szempontjából reprezentálja.

DNS izolálás

A DNS izolálása MagNA Pure LC rendszerben (Roche 
Diagnostics, Basel, Svájc) MagNA Pure LC DNS Isola-
tion Kit-Large Volume izoláló kit felhasználásával, a gyár-
tó utasításai szerint történt. Az extrahált DNS eluálása 
200 μl MagNA Pure LC DNA Isolation Kit-Large Vol-
ume elúciós puerrel történt.

Vizsgált polimor*zmusok kiválasztása

A PubMed, HuGE Navigator és Ensembl szakirodal-
mi adatbázisok felhasználásával szisztematikusan átte-
kintettük a HDL-C szintézissel és a koleszterinszállí-
tással legszorosabban összefüggő SNP-ket. A keresés-
hez a következő kulcsszavak kombinációit alkalmaztuk: 
high-density lipoprotein cholesterol, cholesterol trans-
port and synthesis, single nucleotide polymorphism, 
candidate gene és meta-analysis. Kandidáns gén meg-
közelítést alkalmazó vizsgálatokat használtunk fel, olyan 
SNP-k azonosítására, amelyek a plazma HDL-C szint-
jére szigni�kánsan hatással voltak. Azon tanulmányok 
kerültek beválasztásra ahol a HDL-C szint kimeneti 
változóként szerepelt, eredeti közlemények voltak és 
a vizsgálatot embereken végezték. A kiválasztott cik-
kekhez kapcsolódó irodalomjegyzéket is megvizsgál-
tuk, különös tekintettel a meta-analízis eredményeit köz-
lő publikációra. Azon SNP-ket választottuk ki kutatá-
sunkhoz, amelyek több populációban is konzisztens asz-
szociációt mutatttak a HDL-C szinttel és biostatiszti-
kailag elfogadható elemszámú vizsgálatban kerültek azo-
nosításra. A kiválasztásra került SNP-k listáját a kiegé-
szítő anyag 1. számú táblázata mutatja be. A kiegészí-
tő anyag táblázatai megtalálhatók a következő linken: 
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S002191 
5017302319- mmc1.pdf.

A vizsgálati csoportok megfelelő nagyságú elemszá-
mát az OSSE (http://osse.bii.a-star.edu.sg/calculation1.
php) online kalkulátor segítségével határoztuk meg (sta-
tisztikai erő=80%,  alfa =0,05, eset:kontroll arány 1: 2,5). 
Az allélfrekvencia becslésére az „1000 Genome Project”- 
ből származó CEU-s (Utah Residents (CEPH) with 
Northern and Western Ancestry ) és a GIH-s (Gujara-
ti Indian, Houston, Texas) populációs adatokat vettük 
alapul, �gyelembe véve hogy a roma népesség Észak- 
Indiából érkezett a  Balkánon keresztül Közép-Euró-
pába [27].

A szakirodalmi keresés eredményeként azonosítás-
ra került 33 a HDL-C szinttel szoros összefüggést mu-
tató SNP. A tervezés során (assay design) a szolgáltató-
nak (Mutation Analysis Core Facility, Karolinska Uni-
versity Hospital, Svédország) 23 SNP-re sikerült opti-
malizálni a genotipizáláshoz használt reakcióelegyet. 
A genotipizálás során kapott adatok alapján 21 SNP-t 
választottunk ki az allélfrekvencia összehasonlításra és 
súlyozatlan genetikai kockázat-számításra (genetic risk 
score – GRS) (I. táblázat). A GWAS-okból származó 
becsült hatásmérő mutatók 18 SNP esetében álltak ren-
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delkezésre. A multikollinearitás elkerülése érdekében 
LD-blokkonként egy SNP-t vontunk be a súlyozott ge-
netikai kockázati kalkulációba (wGRS), így végül 13 
SNP (II. táblázat) felhasználásával végeztük el a súlyo-
zott GRS számítását (az SNP-k kiválasztási folyamatá-
nak részleteit a kiegészítő anyag 1–5. táblázata mutatja 
be, mely az alábbi linken elérhető: https://ars.els-cdn.com/
content/image/1-s2.0-S0021915017302319mmc1.pdf ).

Genotipizálás

A genotipizálás MassARRAY platformon (Sequenom 
Inc., San Diego, CA, USA) történt, iPLEX Gold Che-
mistry felhasználásával. A validációt, a konkordancia 
analízist és minőségellenőrzést a szolgáltató hajtotta 
végre. Sikeres genotipizálás 2113 DNS minta esetében 
történt (616 roma és 1497 általános minta).

I. táblázat 
Protektív és hajlamosító allélok frekvenciájának (%) összehasonlítása a magyar általános és roma populációkban

Protektív allélok frekvenciája

Gén SNP Hatás allél
Magyar általános 

populáció (n=1497) (%)
Magyar roma 

populáció (n=616) (%)
p-érték

ABCA1 rs4149268 C 62,19 46,67 <0,001

APOB rs693 A 46,66 44,32 0,103

CETP rs1532624 A 44,15 45,05 0,568

GALNT2 rs2144300 T 58,48 43,99 <0,001

HMGCR rs3846662 G 45,22 38,72 <0,001

LIPC rs10468017 T 25,85 25,81 0,849

LIPC rs1077834 C 23,61 26,38 0,137

LIPC rs1532085 A 34,5 49,19 <0,001

LIPC rs1800588 T 21,44 24,68 0,021

LIPC rs2070895 A 22,14 24,76 0,049

LIPC rs4775041 C 27,19 26,79 0,771

LIPG rs2000813 T 31,00 38,64 <0,001

LIPG rs4939883 C 83,97 89,45 <0,001

LPL rs328 G 10,12 13,88 <0,001

Hajlamosító allélok frekvenciája

CETP rs5882 A 69,17 57,06 <0,001

CETP rs708272 G 56,35 53,98 0,155

CETP rs7499892 T 15,33 23,46 <0,001

CETP rs9989419 A 37,54 33,93 0,023

GALNT2 rs4846914 G 40,18 54,55 <0,001

KCTD10 rs2338104 C 39,35 49,27 <0,001

WWOX rs2548861 T 38,24 46,10 <0,001

Félkövérrel kiemelve azon SNP-k szerepelnek amelyeknél a két populáció közötti 
frekvenciakünbség p-értéke kisebb mint 0,0023 (Bonferroni korrekció)
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Statisztikai elemzések

A statisztikai elemzéseket Stata (12.0 verzió) és PLINK 
(1.07 verzió) szo®verek segítségével végeztük. Mann- 
Whitney U tesztet használtunk a populációk életkorá-
nak, a BMI értékeknek és a plazma HDL-C szintek ösz-
szehasonlítására. A nemek eloszlását χ2 teszt segítsé-
gével hasonlítottuk össze. Shapiro-Wilk tesztet végez-
tünk a normalitás vizsgálatára. A SNP variánsok allél-
jeinek Hardy-Weinberg egyensúlyát (HWE) és a két po-
puláció közötti allélfrekvenciák különbségét χ2 teszttel 
értékeltük. Több statisztikai teszt szimultán végzésekor 
Bonferroni korrekciót alkalmaztuk (p <0,0023). Egyéb 
esetekben a p-küszöbértéket 0,05-re állítottuk be. A po-
limor�zmusok közötti potenciális kapcsololtságot Hap- 
loview szo®verrel (4.2-es verzió) elemeztük.

Súlyozatlan (GRS) és súlyozott (wGRS) genetikai 

kockázati pontszám számítása

A vizsgált SNP-k kombinált hatásának becslésére sú-
lyozatlan (GRS) és súlyozott (wGRS) genetikai kocká-

zati pontszámot számoltunk. A részben vagy teljesen 
hiányos adatokkal rendelkező genotípusra vonatkozó-
an egyének kizárásra kerültek. A súlyozatlan GRS szá-
mításakor az egyes személyekre vonatkozó pontszámot 
a hordozott kockázati allélok száma határozta meg. Így 
a kockázati allélra homozigóta genotípusok 2, a hete-
rozigóták 1, míg a kockázati allélt nem hordozók 0 ér-
tékkel kerültek beszámításra. Ha a hatást hordozó allél 
protektív volt, 0 értéket kaptak a protektív allélra ho-
mozigóták, míg a másik allélt duplán hordozó egyé-
nek 2-es értéket kaptak [28]. A súlyozatlan GRS kiszá-
mítása az 1./ egyenlet alapján történt (Gi a kockázati 
allélok száma az adott SNP-ben). Ez a modell összegzi 
az összes kockázati allélt minden lókusz esetében és 
feltételezi, hogy minden allél hatáserőssége azonos.

1./

A súlyozott GRS modellben az egyes SNP-k nem 
azonos mértékben járultak hozzá a genetikai kockáza-

Az SNP-hez tartozó hatás allél és súlyszám (béta koe`ciens) eredeti 
közleményekből származik

II. táblázat 
A súlyozott GRS számítása során használt SNP-k azok, génjei, hatás alléljai és hatáserősség mutatói

SNP Gén Hatás allél Súlyszám Referencia

rs4149268 ABCA1 C 0,039 [30]

rs5882 CETP A −0,016 [35]

rs708272 CETP G −0,062 [33]

rs7499892 CETP T −0,078 [32]

rs9989419 CETP A −0,042 [30]

rs2144300 GALNT2 T 0,048 [34]

rs2338104 KCTD10 C −0,048 [30]

rs1077834 LIPC C 0,043 [29]

rs1532085 LIPC A 0,038 [31]

rs4775041 LIPC C 0,036 [30]

rs2000813 LIPG T 0,03 [29]

rs4939883 LIPG C 0,039 [30]

rs328 LPL G 0,057 [32]

I

GRS =Σ Gi

i=1
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ti pontszámhoz. A súlyokat minden egyes allélra vo-
natkozóan korábbi GWAS vizsgálatokban [29–35] pub-
likált béta értékek alapján számoltuk. Az allélekre vo-
natkozó hatásmutató 7 génben található SNP esetében 
volt elérhető: (ABCA1 gén: rs4149268, CETP gén: 
rs1532624, rs5882, rs708272, rs7499892, rs9989419, 
GALNT2 gén: rs2144300, rs4846914, KCTD10 gén: 
rs2338104, LIPC gén: rs10468017, rs1077834, rs1532085, 
rs1800588, rs2070895, rs4775- 041, LIPG gén: rs2000813, 
rs4939883, LPL gén: rs328). A súlyozott genetikai koc-
kázati pontszám kiszámítását a 2./ egyenlet ismerteti. 
A súlyozott modellben a (wβ_i) súlyokat korábbi vizs-
gálatokból nyert hatásmérő mutatókból származtattuk. 
A súlyok (wβ_i) az egyes személyek (Xi) által hordo-
zott allélok számával lettek megszorozva személyen-
ként (0-val, 1-gyel vagy 2-vel) [28, 36, 37].

2./

A GRS-ek eloszlásának összehasonlítása kétmintás 
t-próbával történt. Annak feltárására, hogy a genetikai 
kockázat és az etnikum közötti összefüggés független-e 
a demográ�ai tényezők (kor, nem) hatásától többvál-
tozós lineáris regressziós elemzést végeztünk, amely-
ben a GRS-ek a függő változók voltak, míg az etnikai 
hovatartozás (roma vagy általános), a nem, és az élet-
kor pedig független változók.

A GRS-ek a plazma HDL-C szintjével (folytonos vál-
tozó) valamint a csökkent HDL-C státusszal (bináris 
kimenetel) való összefüggését nyers (modell I és III) és 
korra, nemre korrigált (modell II és IV) regressziós 
modellek segítségével vizsgáltuk mindkét populáció-
ban. Az etnikai különbségekből fakadó torzító hatások 
kiküszöbölésére a két populációt egyszerre egy logisz-
tikus modellben is vizsgáltuk, ahol a kor és nem mel-
lett az etnikai hovatartozás (magyar általános vagy ro-
ma) is kovariánsként szerepelt. A csökkent HDL-C szint 
az International Diabetes Federation metabolikus szind-
rómára vonatkozó konszenzus de�níciója alapján ke-
rült meghatározásra (fér�ak esetében <1,03 mmol/l, 
a nők esetében <1,29 mmol/l és/vagy speci�kus lipid 
rendellenességre vonatkozó kezelés).

Etikai engedély

A vizsgálat során valamennyi eljárás összhangban 
volt az intézményi és/vagy nemzeti kutatóbizottság eti-

kai normáival, valamint az 1964-es Helsinki nyilatko-
zattal és annak későbbi módosításaival. A vizsgálatot 
a Debreceni Egyetem Etikai bizottsága (Ref. szám 2462-
2006) és az Egészségügyi Tudományos Tanács (NKFP / 
1/0003/2005; 8907-O / 2011-EKU) engedélyezte.

EREDMÉNYEK

A vizsgálati minta jellemzői

Összesen 616 roma és 1497 általános magyar popu-
lációba tartozó személy vett részt az összehasonlító vizs-
gálatban. Csak olyan személyeket vontuk be az elem-
zésekbe, akiknek a genotípusra és fenotípusra vonat-
kozó adatai egyaránt rendelkezésre álltak. A roma po-
pulációban a fér�ak aránya szigni�kánsan alacsonyabb 
volt (38,5% vs. 47,4%, p<0,001). A roma minták kor-
osztályos megoszlása a �atalabb korcsoportok felé volt 
eltolódva az általános populációt reprezentáló mintá-
hoz képest (44,17±12,25 vs. 40,41±11,58, p <0,001). 
Jelentős különbségeket tapasztaltunk az átlagos plaz-
ma HDL-C szintekben (általános: 1,43±0,47 mmol/l 
vs. roma: 1,21±0,39 mmol/l, p <0,001), de a BMI érté-
kek eloszlása nem különbözött szigni�kánsan (27,42 
±5,46 kg/m2 vs. 27,49±10,42 kg/m2). A csökkent plaz-
ma HDL-C szinttel rendelkezők aránya jelentősen ma-
gasabb volt a romák körében az általános populáció-
hoz képest (50,49% vs. 27,12%, p<0,001).

Az allélfrekvenciák összehasonlítása

2113 minta esetében a genotipizálás sikeres volt (ro-
ma: n=616, általános: n=1497). Minden SNP esetében 
megvizsgáltunk azt, hogy a meg�gyelt genotípus-frek-
venciák összhangban vannak-e a Hardy-Weinberg egyen-
súly (HWE) teljesülése esetén várt genotípusmegosz-
lással.  A vizsgált SNP-knél nem észleltünk szigni�káns 
eltérést a HWE-től egy esetben sem. A többszörös teszt-
korrekciót követően a p=0,0023 értéket tekintettünk 
szigni�kánsnak. Az összehasonlításban szereplő hu-
szonegy génpolimor�zmust és a genotípuseloszlások 
alapján számított allélfrekvenciákat az I. táblázat is-
merteti.

A többszörös tesztkorrekció követően 12 SNP ese-
tében maradt szigni�káns az allélfrekvencia különb-
ség a roma és az általános populációban. Négy protektív 
génváltozat (rs1532085, rs2000813, rs4939883, rs328) 
gyakoribb volt a romák körében, három (rs4149268, 

I

wGRS =Σ wβ_i Xi

i=1
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1. ábra 
A 21 SNP-n alapuló súlyozatlan genetikai kockázati pontszámok eloszlása

A súlyozatlan GRS megoszlása a vizsgálati populációkban (A) és külön-külön fér*ak (B) és nők (C) esetében mindkét populációban. 
A GRS megoszlása a magyarországi roma népességben (szürke) a magyar általános népességhez (fekete) képest jobbra tolódik.
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rs2144300, rs38466629) pedig az általános populáció-
ban. Az öt kockázatot emelő SNP közül négy (rs7499892, 
rs4846914, rs2338104, rs2548861) prevalenciája volt ma-
gasabb a roma populációban, és csak egy volt (rs5882) 
gyakoribb az általános populációban.

A genetikai kockázat összehasonlítása

A 21 SNP alapján számított súlyozatlan GRS érték, 
mely 584 roma egyén esetében került kiszámolásra, 13 
és 31 értékek között helyezkedett el. A GRS-t az általá-
nos populáció esetében 1406 egyénre számoltunk, és 
az értékek 11-től 31-ig terjedtek. A súlyozatlan GRS mind-
két populáció esetében normál eloszlást mutatott. A sú-
lyozatlan GRS átlagértéke 22,2±3,2 volt a romáknál, és 
21,5±3,3 az általános populációban. A két vizsgálati cso-
portban a kétmintás t-teszt szigni�káns (p<0,001) el-
térést mutatott, a roma populációban a súlyozatlan GRS 
jobbra tolódása (magasabb értékek felé) �gyelhető meg 
az általános populációhoz képest (1. ábra – A). A sú-
lyozatlan GRS átlagos értéke mindkét nem esetében ma-
gasabb volt a roma populációban (1. ábra – B és 1. áb-
ra – C):
– fér�ak: GRSáltalános =21,5±3,1 vs. 
   GRSroma=22,1±3,3, p<0,05; 
– nők: GRSáltalános= 21,6 ± 3,2 vs. 
   GRSroma = 22,3 ± 3,4, p<0,001.

A CETP génben (rs708272–rs1532624), a LIPC gén-
ben (rs4775041–rs104688017 és rs1077843–rs1800588– 
rs2070895) és a GALNT2 génben (rs2144300–rs4846-
914) található SNP-k teljes kapcsoltságot mutattak (a 
releváns ábra a [38]-as sorszámú közleményben 1. áb-
raként található meg). Az SNP-k hatásának túlbecslé-
sét elkerülendő az egymással kapcsoltságban lévő SNP-k 
közül LD blokkonként csak egy SNP hatásával számol-
tunk. A LIPC gén esetében az rs4775041 és rs1077843 
a CETP génnél az rs708272, a GALNT2 gén esetében 
pedig az rs2144300 került bevonásra a súlyozott GRS 
számításba. A súlyozott GRS kiszámításánál így össze-
sen 13 SNP került felhasználásra. A súlyként használt 
hatáserősség mutatókat a fenti tizenhárom SNP-eseté-
ben a II. táblázat [29-34, 39, 40] foglalja össze.

A súlyozott GRS értékek normál eloszlást mutattak 
mindkét populáció esetében. A roma csoportban az át-
lagos súlyozott GRS érték 0,57±0,1, míg az általános 
populációban 0,53±0,1 volt (p<0,001). A vizsgálati po-
pulációk súlyozott GRS-értékeinek eloszlásgörbéi a 2. 
ábrán láthatók. A súlyozott GRS eseteben is meg�gyel-
hető a jobbra tolódás a roma populáció eseteben. A ro-
ma populációba tartozó egyedeknek csupán fél száza-
léka tartozott az alsó kvintilis kategóriába (wGRS≤0,3), 
szemben az általános populáció 1,83%-ával (p= 0,025). 
A roma csoport öt százaléka tartozott a legfelső súlyo-
zott GRS kvintilis kategóriába (wGRS≥0,75), szemben 
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(A roma népességben a wGRS eloszlása az általános lakossághoz képest jobbra tolódik.)
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az általános populáció 2,61%-ával (p=0,004) (lásd az 
2. táblázatot a 38-as sorszámú közéleményben).

A többváltozós regressziós analízis eredménye, amely-
nél a kor és a nem, mint kovariánsok szerepeltek nem 
változtatta meg vélekedésünket sem a súlyozatlan GRS, 
sem pedig a súlyozott GRS esetében, azaz roma popu-
lációban a genetikai terheltség mértéke (GRS és wGRS) 
magasabb függetlenül a nemtől és kortól (lásd a 3. táb-
lázatot a 38-as sprszámú közleményben).

A genetikai kockázat összefüggése a plazma 

HDL-C szintjével

A leíró statisztikák alapján (lásd a 38-as közlemény 
4. táblázatát) mindkét vizsgálati populációban a súlyo-
zott GRS kvintilis legalacsonyabb kockázatú csoport-
jától a legnagyobb kockázatú csoportjáig haladva fo-
lyamatosan és arányosan nőtt a csökkent HDL-C szint-
tel rendelkező személy részaránya. A roma populáció-
ban a csökkent plazma HDL-C szintel rendelkezők rész-
aránya magasabb volt minden kvintilisben (lásd a 4. 
táblázatot a 38-as közleményben) az általános populá-
cióval összevetve.

A genetikai tényezők (súlyozatlan GRS és súlyozott 
GRS) és a csökkent HDL-koleszterin szint közötti (bi-
náris változó) (III. táblázat) összefüggés vizsgálatára is 
sor került.

A súlyozatlan GRS mindkét vizsgálati populációban 
szigni�káns összefüggést mutatott a nyers modellben 

a bináris kimenetellel: egy egységnyi változás a súlyo-
zatlan GRS esetében 6%-kal növelte a csökkent HDL- 
koleszterin szint kialakulásának esélyét (EHáltalános= 
1,06, p<0,001; EHroma=1,06, p=0,02). A korra és nem-
re történő korrekciót követően hasonló eredményeket 
kaptunk (EHáltalanos=1,07, p<0,001; EHRoma=1,06, p= 
0,026). A súlyozott GRS mindkét populációban nomi-
nális szigni�káns összefüggést mutatott a csökkent HDL-ko-
leszterin szinttel (EHáltalános=3,07, p=0,045; EHroma= 
6,05, p=0,03), ez az összefüggés a korra és nemre tör-
ténő illesztést követően is megmaradt (EHáltalános= 3,11, 
p=0,043; EHroma=5,51, p=0,041). A súlyozatlan GRS mo-
dellekben a per-allél esélyhányados nagysága hasonló 
volt a két vizsgálati populációban (EH=1,06); azonban 
a súlyozott modellekben a becsült esélyhányados érté-
ke magasabb volt a romáknál az általános populáció-
hoz képest (III. modell: EHáltalános=3,07 vs. EHroma= 6,05; 
IV. típus: EHáltalános=3,11 vs. EHroma=5,51). Ha a plaz-
ma HDL-C szintjét folyamatos változóként használtuk 
a modellben, hasonló összefüggés volt meg�gyelhető 
a súlyozatlan és súlyozott GRS esetében mindkét po-
pulációban (lásd a 3. táblázatot a 38-as közleményben).

A GRS-ek csökkent plazma HDL-C szintre gyako-
rolt hatása akkor is szigni�káns maradt, ha a két vizs-
gálati populációt együtt elemeztük és a kor és nem mel-
lett az etnikai hovatartozást is beépítettük a regresz-
sziós modellbe (súlyozatlan GRS: EH=1,07; 95% MT: 
1,04-3,31; p<0,001; súlyozott GRS: EH=3,89; 95% MT: 
1,56-9,69; p=0,004 (6. táblázat a 38-as közlemény).

Magyar általános Magyar roma

EH (95% MT) p-érték EH (95% MT) p-érték

GRS

Modell I. 1,06 (1,03–1,11) <0,001 1,06 (1,01–1,12) 0,020

Modell II. 1,07 (1,03–1,11) <0,001 1,06 (1,01–1,12) 0,026

wGRS

Modell III. 3,07 (1,02–9,19) 0,045 6,05 (1,19–30,70) 0,030

Modell IV. 3,11 (1,03–9,37) 0,043 5,51 (1,08–28,25) 0,041

III. táblázat
A GRS és wGRS összefüggése a csökkent HDL-C szinttel populációnként vizsgálva

 A GRS és wGRS összefüggése a csökkent plazma HDL-C szinttel  (bináris kimenetel) korrigálatlan (I. és III. Modell) 
és nemre, korra korrigált regressziós modellekben (II. és IV. Modell). Az összes modellben a HDL-C mint függő változó, 
a GRS/wGRS mint független változó szerepelt.
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MEGBESZÉLÉS 

Az alacsony HDL-C a szív- és érrendszeri megbete-
gedések kialakulása kockázatának (különösen tekintet-
tel az érelmeszesedésre) egyik legfontosabb előrejelző-
je. Régóta jól ismert, hogy az életkor, a nem és számos 
életmódbeli tényező (dohányzás, alkohol fogyasztás, 
táplálkozás, �zikai inaktivitás) nagymértékben befolyá-
solják a plazma HDL-C szintjét [41]. A családi és iker 
vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a vér HDL-C 
szintje genetikailag nagymértékben meghatározott [42]. 
A kandidáns génvizsgálatok több SNP-t azonosítottak 
a HDL-C metabolizmusában részt vevő fehérjéket kó-
doló génekben, amelyek potenciálisan befolyásolhatják 
a plazma HDL-C koncentrációját [43–44]. A GWAS 
vizsgálatok is bizonyítékot szolgáltattak a diszlipidé-
mia poligénes öröklődésére, azaz számos gén – mind-
egyik kis hatással – járul hozzá a vér lipidszintjéhez 
[30, 45, 46]. Egy nagyszabású epidemiológiai vizsgá-
latban (Teheran Lipid and Glucose study) a korra és 
nemre történő korrekciót követően 46%-ra becsülték 
a HDL-koleszterin genetikai meghatározottságát [42]. 
Nemrégiben megjelent lipid metabolizmust összefog-
laló tanulmányok több mint 50 olyan gént és génválto-
zatot mutattak be [47–48], amelyek meghatározzák a vér 
HDL-C szintjét. 

Közismert, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági 
státusz prediktora számos kardiometabolikus kockáza-
ti tényezőnek [49]. A szlovák roma fér�aknál és nők-
nél szigni�kánsan alacsonyabb szérum HDL-C szintet 
írtak le  összehasonlítva az általános lakossággal[50], 
továbbá azt találták, hogy  a roma gyermekek és ser-
dülők körében a leggyakoribb (29,9%) kardiovaszku-
lási kockázati tényező az alacsony plazma HDL-C szint 
volt [51]. Ez a tény, valamint a közelmúltban elvégzett 
vizsgálatunk eredménye, miszerint a csökkent plazma 
HDL-C szint gyakorisága magasabb volt a roma lakos-
ság minden korcsoportjában, mint az általános ma-
gyar lakosság megfelelő korcsoportjaiban [18], arra utal-
nak, hogy genetikai tényezők lehetnek felelősek a ro-
mák körében a csökkent HDL-C szint magas prevalen-
ciájáért.

Vizsgálatunkban tíz génben található huszonegy 
a HDL-C szinttel szoros összefüggést mutató SNP elő-
fordulását vizsgáltuk. Eredményeink szerint a fogékony-
sági allélok a roma populációban halmozottan fordul-
nak elő, s felülírják a protektív allélok hatását. Ezen 
túlmenően a csökkent plazma HDL-C-vel összefüg-
gésbe hozható SNP-k GWAS-okból származó hatás-

méretet becslő mutatóit használtuk fel a genetikai koc-
kázat modellezésére és összehasonlítására populációs 
szinten. A súlyozatlan és súlyozott GRS pontszámok 
eloszlásának összehasonlítása alapján azt mondhatjuk, 
hogy a romák nagyobb genetikai kockázatot hordoz-
nak még a fontosabb zavaró tényezőkre való korrekciót 
követően is. A súlyozatlan GRS-modellezés eredménye-
iből az is látható hogy a per-allél hatás becslések (esély-
hányados – EH) a vizsgálati populációkban hasonló-
ak, de a súlyozott GRS és a csökkent plazma HDL-C 
szint közötti kapcsolat erősebb a romák körében. A to-
vábbi rétegzett elemzések is, beleértve a nemre és élet-
korra való korrekciót, azt támasztják alá, hogy a feno-
típus (plazma HDL-C) szintjén tapasztalt etnikai egyen-
lőtlenségek  mögött genetikai tényezők állnak.

A vizsgálat korlátai közé tartozik, hogy bár a roma 
népesség többsége hazánk észak-keleti régiójában él, 
a roma vizsgálati minta nem tekinthető reprezentatívnak 
a magyar roma népességre. Fontos megjegyezni, hogy 
az általános magyar lakosságra reprezentatív minta tar-
talmazhat roma etnikumú személyeket is, ezért lehet-
séges a két populáció közötti különbség alulbecslése. 
A vizsgálat további korlátjaként említhető, hogy az epi-
genetikai tényezők, a ritka vagy strukturális változatok, 
a gén-környezeti és a gén-gén kölcsönhatások, melyek-
ről ismert, hogy módosíthatják a genetikai kockázatot 
nem kerültek bele a modellbe. Elemzéseinket csupán 
a fontosabb kovariánsokra korrigáltuk; azonban szá-
mos viselkedési tényező is (például a �zikai inaktivitás 
és a rossz táplálkozás) módosíthatja a fogékonysági haj-
lamot, következésképpen bizonyos mértékben hozzá-
járulhat a magyarországi általános és roma populációk 
közötti plazma HDL-C különbséghez.

Tekintettel a rokonházasság magas mértékére, felté-
telezhetjük, hogy a romák körében számos alapító mu-
táció (ún. founder mutation) halmozódhatott fel, ame-
lyek hatással lehetnek a HDL-koleszterin szintre. Az 
eddig ismert, betegséghez kapcsolható, alapító mutáci-
ók jelentős része mendeli öröklődésmenetet követ. Ezek 
közül az egyik, az R148X homozigóta nonsense mutá-
ció az NDRG1 génben, amelyet csupán egyetlen ala-
csony mintaelemszámú vizsgálatban hoztak összefüg-
gésbe alacsony HDL-koleszterin szinttel a roma fér�-
ak esetében [52], azonban egyéb eddig nem azonosí-
tott, az etnikumhoz köthető (alapító hatású) multifak-
toriális betegségekkel társuló polimor�zmusok meglé-
te nem zárható ki.

Fontos kiemelni, hogy ez az első olyan kutatás, amely 
a romák körében tapasztalt alacsony HDL-C szint ma-
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gas prevalenciájának lehetséges genetikai hátterét vizs-
gálja. A vizsgált SNP-k közé olyanok kerültek beválasz-
tásra, amelyekről ismert, hogy meghatározóak a HDL-C 
metabolizmusában. A magyar általános és roma la-
kosságot reprezentáló mintapopulációkból származó 
DNS-minták felhasználásával lehetőség nyílt a geneti-
kai kockázat becslésére és összehasonlítására. Bár ered-
ményeink alapján a vizsgált génváltozatok magyaráza-
tot adhatnak a romákra jellemző alacsonyabb plazma 
HDL-C szintre, továbbá a magyar populációhoz ké-
pest a választott génalterációk erősebb prediktornak bi-
zonyultak, fontos hangsúlyozni a kisebbségi populáci-
ókon végzett genetikai kutatások szükségességét a jö-
vőben is.

Jelenleg nincs elegendő bizonyíték a gén alapú pre-
dikciós modellek klinikai alkalmazására lipidzavarok-
ban, a klinikai hasznosság/alkalmazhatóság  vizsgálata 
jelenleg is egy gyorsan fejlődő terület [53]. Körültekin-
tően megtervezett és kivitelezett klinikai vizsgálatok 
elengedhetetlenek annak igazolásához, hogy a HDL-
C-t emelő terápiás beavatkozások valóban védőhatást 
fejtenek ki [54].
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Összefoglalás: A korral összefüggő halláskárosodás az idősek egyik leggyakoribb érzékszervi megbetege-
dése, amelyet genetikai és környezeti tényezők közötti kölcsönhatások okoznak. Munkánk során etnikai különb-
ségeket, valamint allél és genotípus frekvenciákat vizsgáltunk a NAT2 rs1799930, GRM7 rs11928865 vala-
mint GRHL2 rs10955255, rs13263539, és rs1981361 génpolimor*zmusok esetében roma és magyar popu-
láció DNS mintáin PCR-RFLP módszert alkalmazva. A GRHL2 rs13263539 és az rs1981361 polimor*zmusok 
esetében szigni*káns különbséget *gyeltünk meg, mind a minor allélfrekvenciánál (37,9% vs. 51,0% és 43,6% 
vs. 56,2%; p<0,05) mind pedig a homozigóta genotípusnál (13,0% vs. 25,3% és 16,5 vs. 32,3%; p<0,05) a két 
populáció között. A NAT2 rs1799930 polimor*zmus esetében a homozigóta genotípus az egészséges romák-
nál 14,1% volt, míg a magyaroknál 7,7%. A minor A allél gyakorisága 38,0% volt a roma populációban, míg 
a magyaroknál 26,7% (p<0,05). Továbbá, a GGT, GAC és GAT haplotípusok gyakorisága szigni*kánsan maga-
sabb volt a magyar populációnál, mint az egészséges romáknál (4,47% vs. 1,87, 2,07% vs. 0,91 és 5,51% vs. 
1,15; p<0,008). Eredményeink rávilágítanak arra, hogy a NAT2, GRM7 és GRHL2 gén polimor*zmusok össze-
hasonlításánál szigni*káns interetnikus különbségek mutatkoznak a két populáció között, amelyek jelen-
tős hatással lehetnek a populáció preventív és terápiás kezeléseire egyaránt.
Kulcsszavak: NAT2, GRM7, GRHL2, időskori halláskárosodás, roma, magyar

Summary: Age-related hearing impairment (ARHI) is the most frequent sensory disease in the elderly, which 
is caused by an interaction between genetic and environmental factors. Here we examined the ethnic dif-
ferences, allele and genotype frequencies of the NAT2, GRM7, and GRHL2 genes pooled samples of healthy 
Hungarian and healthy and hearing impaired Roma people. Study populations of healthy Hungarian and 
Roma subjects were characterized for the rs1799930 NAT2, rs11928865 GRM7, rs10955255, rs13263539, 
and rs1981361 GRHL2 polymorphisms and deaf Roma subjects were characterized for the rs1799930 NAT2, 
rs13263539, and rs1981361 GRHL2 using a PCR-RFLP method. We found signi*cant di>erences in minor 
allele frequencies for GRHL2 rs13263539 and rs1981361 polymorphism between healthy Roma and Hun-
garian samples (37.9% vs. 51.0% and 43.6% vs. 56.2%, respectively; p<0.05). The di>erences of homozygous 
genotype of GRHL2 rs13263539 and rs1981361 variants, values were also signi*cantly di>erent (13.0% vs. 
25.3% and 16.5 vs. 32.3%; p<0.05). The NAT2 rs1799930 homozygous genotype was 14.0% in healthy Romas 
and 7.7% in Hungarians, while the minor A allele frequency was 38.0% and 26.7% in Roma and Hungarian 
population, respectively (p<0.05). Furthermore, the frequency of GGT, GAC and GAT haplotypes was signi*-
cantly higher in the Hungarian population than in healthy Roma (1.87 vs. 4.47%, 0.91 vs. 2.07% and 1.15 vs. 
5.51%, respectively; p < 0.008). Present study revealed signi*cant interethnic di>erences in allele polymor-
phisms of NAT2, GRM7 and GRHL2 exhibit quite marked ethnic di>erences in Roma populations that might 
have important implications for the preventive and therapeutic treatments in this population.
Keywords: NAT2, GRM7, GRHL2, ARHI, Roma, Hungarian

Halláskárosodásban részt vevő NAT2, GRM7,
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BEVEZETÉS

Számos tanulmány kimutatta, hogy a korral össze-
függő halláskárosodás az egyik leggyakoribb magas frek-
venciás hallászavar, amit a belső fülben végbemenő de-
generatív változások okoznak az öregedés során [1, 2]. 
A korral összefüggő halláskárosodás különböző élet-
korban alakul ki eltérő mértékben, és ismert, hogy a ge-
netikai tényezők összefüggésben állnak a degeneratív 
mechanizmusokkal [3, 4].

Az öregedés, a különböző gyógyszerek, a zajok va-
lamint a reaktív oxigéngyökök sejtkárosodást okoznak 
amik a belső fül szöveteit roncsolhatják [1, 5]. A reak-
tív oxigéngyökök (ROS) az aerob metabolikus folya-
matok természetes melléktermékei, és ezek felhalmo-
zódása váltja ki az oxidatív stresszt. Bared és munka-
társai azt feltételezik, hogy az antioxidáns enzimek poli-
mor�zmusai hajlamosítanak a halláskárosodásra a ROS-
ok számának növekedésével, ami oxidatív stresszt vált 
ki a belső fülben.

Szigni�káns összefüggést �gyeltek meg a korral ösz-
szefüggő hallásvesztés és az N-acetiltranszferáz-2 en-
zim (NAT2) génpolimor�zmusa között [3, 6]. Az N-ace-
tiltranszferázok az oxidatív státusz egyensúlyban tar-
tásáért, az exogén szubsztrátok N-acetilációval vagy 
O-acetilációval való detoxi�kációjáért felelősek, vala-
mint részt vesznek a káros xenobiotikumok detoxi�-
kációjában. A NAT2 enzim az N-acetiltranszferáz en-
zim egy izoenzimje, melynek antioxidáns szerepe van 
a cochleában és részt vesz a reaktív oxigéngyökök ki-
alakításában. A ROS-ok nagyszámú jelenléte hozzájá-
rul az öregedéshez a belső fülben. Korábbi tanulmá-
nyokból kiderült, hogy bizonyos NAT2 genotípusok 
összefügghetnek a korral járó halláskárosodás kiala-
kulásával [7, 6].

A glutamát metabolikus receptor-7 (GRM7) a 3-as 
kromoszómán helyezkedik el, 10 exont tartalmaz, ami 
egy 915 aminosavból álló fehérjét kódol. A GRM7-nek 
központi szerepe van az afferens hallóidegrostok és 
a szőrsejtek közötti szinapszisokban lévő homeosztá-
zis és szinaptikus glutamát transzmisszió fenntartásá-
ban a cochleán belül. A glutamát jelenléte nagy meny-
nyiségben neurotoxicitást okoz a halló-neuronokban 
[8]. A GRM7 rs11928865 polimor�zmusa összefüggést 
mutat az időskori halláskárosodás létrejöttével különö-
sen az idősek beszédfelismerésében bekövetkező rom-
lás kialakulásával [9].

A GRHL2 gén úgy is ismert, mint TFCP2L3 vagy 
BOM gén, a 8-as kromoszómán helyezkedik el, 16 exon-

ból áll és egy 625 aminosavból álló fehérjét kódol. 
A GRHL2 egy transzkripciós faktor ami különböző 
hámsejtekben expresszálódik és nemcsak az embrio-
nális fejlődésben játszik fontos szerepet, hanem felelős 
az epitéliális sejtek fenntartásáért [10, 11]. A GRHL2 
génben számos polimor�zmust felfedeztek, amik hajla-
mosíthatnak az időskori halláskárosodás kialakulásá-
ra. Ezek közül az rs10955255, rs1981361 és rs13263539 
polimor�zmusokat választottuk ki munkánkhoz [12].

A roma populáció nagysága nagyjából 12–15 millió 
a világon, ebből 10–12 millióan élnek Európában, Magyar-
országon hivatalos adatok alapján 700 000–1 000 000 
közötti a számuk [13, 14]. A romák viszonylag erősen 
konzervált génállománya Indiából származik [15].

Munkánk célja a NAT2, GRM7 és GRHL2 génpoli-
mor�zmusok, mint időskori halláskárosodásra hajla-
mosító polimor�zmusok genetikai eloszlásának és in-
ternetnikai különbségeinek vizsgálata az egészséges ma-
gyar, valamint egészséges és halláskárosodott roma po-
pulációs mintákon.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgált populációk

298 egészséges roma (118 fér�, 180 nő), és 298 egész-
séges magyar (168 fér�, 130 nő) egyén DNS mintáját 
vizsgáltuk a NAT2 rs1799930, GRM7 rs11928865, va-
lamint GRHL2 rs10955255, rs13263539, és rs1981361 
polimor�zmusok esetében. 113 halláskárosodott ro-
ma (57 fér�, 56 nő) DNS mintáját vizsgáltuk a NAT2 
rs1799930, GRHL2 rs13263539, és rs1981361 polimor�z-
musok esetében. Valamennyi DNS minta a Pécsi Tudo-
mányegyetem központi biobankjából származott, amely 
a Páneurópai Nemzetközi Biobankhálózatnak (BBM-
RI; Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure) részét képezi. A biobank vezetésében 
és fenntartásában az Egészségügyi Tudományos Ta-
nács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság (ETT-TU-
KEB) által jóváhagyott elveket követtük, a minták gyűj-
tésében és tárolásában pedig az 1975-ben az Orvos-vi-
lágszövetség által megalkotott Helsinki deklarációban 
megfogalmazott etikai alapelvek voltak irányadók.

Vizsgálati módszerek

A DNS-izolálást EDTA-val alvadásgátolt vérmin-
tákból végeztük kisózásos technika segítségével. A geno-
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tipizálás során polimeráz láncreakciót (PCR) majd res- 
trikciós endonukleázokkal végzett emésztéses (RFLP) 
módszert alkalmaztunk. A PCR reakció során alkal-
mazott primerek szekvenciáit az I. táblázat foglalja 
össze. A PCR reakció végtérfoga 50 μl, ami minden 
dNTP-ből 200 mM-t, 1 U Taq polimerázt, 5 μl reak-
ciópuert (10 mM Tris-HCL, pH 9.0), 0.2 mM for-
ward és reverese Primert valamint 1 μg DNS-t tartal-
mazott. A Reakció az MJ Research PTC 200 thermal 
cycler PCR készülékkel valósult meg, és kondíciói a kö-
vetkezők voltak: elődenaturáció 2 min 95°C-on, ezt 
követte 35 cikluson keresztül a denaturáció 30s 95°C-on. 
Az annealing hőmérséklete a GRHL2 rs10955255 és 
13263539 SNP-k esetén 58°C volt 30s-ig, a GRHL2 
rs1981361, NAT2 rs1799930 és GRM7 rs11928865 
polimor�zmusoknál 60°C volt 30s-ig. A primer exten-
zió 30s volt 72°C-on és a végső lánchosszabbítás 72°C-on 
5 percig tartott minden vizsgált polimor�zmus eseté-
ben. A keletkezett PCR termékeket gélelektroforézis-
sel (2%-os agaróz gélben), etídium-bromidos festéssel 
és UV megvilágítással detektáltuk. A PCR termékeket 
ezután allélspeci�kus restrikciós endonukleázzal emész-
tettük. NAT2 rs1799930 polimor�zmus esetében a Taq1 
enzimet, GRM7 rs11928865 esetében a MunI enzimet, 
a GRHL2 rs10955255, rs13263539, valamint rs1981361 
polimor�zmusok esetében a Hin1II, BseGI, illetve 
BseNI enzimeket alkalmaztuk. Az emésztett PCR ter-
mékeket gélelektroforézissel választottuk szét 3%-os 
agaróz gélen. A módszer hatékonyságának ellenőrzése 
végett az ampli�kált target szekvencia egy obligát hasí-
tó helyet is tartalmazott. A módszer speci�citását és 

eredményeink kon�rmálását Sanger-féle bidirekcio-
nális szekvenálással végeztük ABI 3500 Genetic Ana-
lyser (Applied Biosystems CA, USA) szekvenátor se-
gítségével.

Statisztikai analízis

A statisztikai analízis során χ2-tesztet alkalmaztunk 
a populációk és a vizsgált genetikai variánsok között 
fennálló összefüggések feltárására SPSS 20.0 program-
család felhasználásával, az eredményeinket p<0,05 ér-
téknél tekintettük szigni�kánsnak. A haplotípus vizs-
gálathoz Phase 2.1 programot, a kapcsoltsági vizsgálat el-
végzéséhez pedig Haploview 3.3 szo®vert használtunk.

EREDMÉNYEK

Valamennyi genotípus- és allélmegoszlás a Hardy- 
Weinberg egyensúlyt tükrözte mind a magyar mind 
a roma csoportoknál mindhárom gén polimor�zmu-
sainak esetében.

A NAT2 rs1799930 polimor�zmus esetében szig-
ni�káns különbséget találtunk a két populáció között, 
az AA homozigóta genotípus előfordulása jóval maga-
sabb a roma populációban (14,1%) mint a magyarok-
nál (7,7%). A NAT2 variáns allélnak csaknem kétszer 
nagyobb előfordulási aránya van a romákban mint 
a magyarokban. Továbbá, a minor allél frekvencia elő-
fordulása is szigni�kánsan magasabb a roma populá-
ciós mintákban, mint a magyarban (38,0% és 26,7%, 

Gén SNP Primer Primerek (5’–3’)

NAT2 rs1799930
forward CATCTCCTGCCAAAGAAGAAAC

reverse TAGAAGGGATCCATCACCAGG

GRM7 rs11928865
forward GGTATCTGTCTCCACTCCCAAC

reverse CCCAAAATGTTAAGCTTTATCTCC

GRHL2

rs10955255
forward GGTTAAGGTAGTAGCTGCCAGG

reverse GATGGGAACAAAGGCTAAAAAG

rs13263539
forward CGAGCATAGCCATCCTTAAC

reverse GCTTTCAGCAATATCCCTCC

rs1981361
forward GATGGTTCCTCAGCTCACTTTG

reverse CAGGGTGTTTTCTCATGTATTCC

I. táblázat
 Primer szekvenciák
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p<0.05). A GRM7 rs11928865 és GRHL2 rs10955255 
polimor�zmusoknál nem találtunk szigni�káns különb-
séget sem a homozigóta genotípus, sem pedig a minor 
allél frekvencia szintjén a két populáció között. Azon-
ban a GRHL2 rs13263539 és rs1981361 polimor�z-
musok esetében mind a homozigóta genotípusnál mind 
pedig a minor allél frekvenciánál szigni�káns különb-
ség volt meg�gyelhető a két populáció között a ma-

gyaroknál nagyobb előfordulási arányban. Az egészsé-
ges, valamint halláskárosodott roma populációk kö-
zött egyik vizsgált polimor�zmus estében sem talál-
tunk szigni�káns különbséget. A genotípus és minor 
allél frekvenciákat a II. és III. táblázatok foglalják össze.

A GRHL2 három polimor�zmusánál haplotípus- 
analízist végeztünk, melynek eredményeit a IV. táblá-
zatban tüntettünk fel. Az analízis során 8 haplotípust 

NAT2 Roma (n=298) Magyar (n=298)

rs1799930

GG 114 (38,3%) 162 (54,3%)

GA 142 (47,6%) 113 (38,0%)

AA 42 (14,1%) 23 (7,7%)

A allél frekvencia 38% 26,7%

GRM7 Roma (n=298) Magyar (n=298)

rs11928865

AA 165 (55,4%) 165 (55,4%)

AT 113 (37,9%) 112 (37,6%)

TT 20 (6,7%) 21 (7,0%)

T allél frekvencia 25,6% 25,8%

GRHL2 Roma (n=298) Magyar (n=298)

 rs10955255

AA 66 (22,3%) 81 (27,2%)

AG 161 (54,0%) 154 (51,7%)

GG 71 (23,7%) 63 (21,1%)

G allél frekvencia 50,8% 47,0%

rs13263539

GG 102 (34,2%) 69 (23,2%)

GA 157 (52,7%) 153 (51,3%)

AA 39 (13,1%) 76 (25,5%)

A allél frekvencia 37,9 % 51%

 rs1981361

GG 87 (29,1%) 59 (19,8%)

GA 162 (54,4%) 143 (48,0%)

AA 49 (16,5%) 96 (32,2%)

A allél frekvencia 43,6% 56,2%

II. táblázat
NAT2 rs1799930, GRM7 rs11928865, GRHL2 rs10955255, rs13263539 és rs1981361 polimor+zmusok 

genotípus és minor allél frekvenciái egészséges roma és magyar populációban
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NAT2 Roma (n=298) Halláskárosult roma (n=113)

rs1799930

GG 114 (38,3%) 45 (39,8%)

GA 142 (47,6%) 56 (49,5%)

AA 42 (14,1%) 12 (10,6%)

A allél frekvencia 38,0% 35,4%

GRHL2 Roma (n=298) Halláskárosult roma (n=113)

rs13263539

GG 102 (34,2%) 33 (29,2%)

GA 157 (52,7%) 64 (56,6%)

AA 39 (13,1%) 16 (14,2%)

A allél frekvencia 37,9 % 42,5%

GRHL2 Roma (n=298) Halláskárosult roma (n=113)

 rs1981361

GG 87 (29,2%) 23 (20,4%)

GA 162 (54,4%) 73 (64,6%)

AA 49 (16,4%) 17 (15,0%)

A allél frekvencia 43,6% 47,4%

III. táblázat
NAT2 rs1799930, GRHL2 rs13263539 és rs1981361 polimor+zmusok genotípus és 

minor allél frekvenciái egészséges és halláskárosult roma populációkban

Haplotípus
SNP Populáció

rs10955255 rs13263539 rs1981361 Roma (%) Magyar (%)

ht1 A G C 7,66 5,8

ht2 A G T 3,17 3,97

ht3 A A C 0,69 0,99

ht4 A A T 37,6 44,2

ht5 G G C 46,9 34,9

ht6 G G T 1,87 4,47

ht7 G A C 0,91 2,07

ht8 G A T 1,15 5,51

IV. táblázat
A GRHL2 gén rs1095525, rs13263539 és rs1981361 polimor+zmusok főbb haplotípusai és 

azok eloszlása magyar és roma populációk esetében
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tudtunk megkülönböztetni. A GGT, GAC és GAT haplo- 
típusok szigni�kánsan emelkedettebb értéket mutatnak 
a magyar populációban a romákhoz képest (p<0,008). 
A GGT és GAC haplotípusok kétszer nagyobb, míg 
a GAT majdnem ötször nagyobb arányban fordulnak 
elő a magyar populációban, mint a romában.

Kapcsoltsági vizsgálat történt a GRHL2 rs10955255, 
rs13263539 és rs1981361 polimor�zmusok esetében, 
melynek eredménye az 1. ábráról olvasható le. A kap-
csoltság mindhárom polimor�zmusnál erősebb a roma 
populációban, mint a magyarban. Az LD értékek a ma-
gyaroknál 68, 70 és 85, míg a romáknál 98, 86 és 92.

DISZKUSSZIÓ

Az időskori halláskárosodás fokozatosan alakul ki 
a legtöbb emberben az öregedés során. Az öregedést 
biokémiai és molekuláris �ziológiai változások, prog-
resszív DNS károsodás, csökkent mitokondriális funk-
ció, csökkent celluláris vízkoncentráció, a sejtmemb-
rán rugalmasságának csökkenése, ionos változások és 
az érrendszeri elégtelenségek okozzák [16, 17]. Szá-
mos faktor képes elősegíteni az öregedést: többek kö-
zött a reaktív oxigéngyökök felhalmozódása genetikai 
mutációk következtében, melyek környezeti faktorok-
kal is társulhatnak. Kimutatták, hogy az öregedés so-

rán a belső fül keringési rendszerében, ezen belül pe-
dig a cochleában is csökkent a véráramlás [16,18]. A coch-
lea számos szövete eltérő módon reagál a ROS-ok ká-
rosító hatására [3]. Lautermann és munkatársai azt ál-
lítják, hogy az öregedés változásokat okozhat minden 
szövetben, míg az enzimaktivitás nem változik, és a glu- 
tation mennyiségét csak a hallóidegben befolyásolja. 
A szövet glutation tartalmának csökkenése a legfonto-
sabb tényező, amely károsíthatja a sejtek védettségét 
a ROS toxikus hatásai ellen, és peroxidatív sejtkároso-
dást okozhat [19].

Több gént is felfedeztek már, ami hozzájárulhat az 
időskori halláskárosodás kialakulásához [4]. Az N-ace-
tiltranszferáz enzim részt vesz a káros xenobiotiku-
mok detoxi�kációjában, amelyek közül több a belső 
fülben is megtalálható. A NAT2 acetilációja 3 fenotí-
pusba sorolható: gyors, közepes és lassú [3]. A mutáns 
allél hordozói lassú acetilálók és csökkent az acetilt-
ranszferáz aktivitásuk. A NAT lassú acetiláló állapota 
kockázati tényezője lehet az időskori halláskárosodás-
nak, amit több különböző tanulmányban leírtak már [7].

A glutamát stimuláló tulajdonsága miatt nagy meny-
nyiségben neurotoxikus. Toxikus hatása az időskori hal-
láskárosodás kialakulásában is kifejeződik. A metabo- 
tróp glutamát receptor (mGLURs) csökkenti a gluta-
mát keletkezését. A GRM7 variánsa megváltoztatja a glu- 
tamát szinaptikus autoregulációját a halló neuronok és 

1. ábra
A GRHL2 gén rs1095525, rs13263539 és rs1981361 

polimor+zmusainak kapcsoltsági térképe 
a roma (A) és a magyar (B) populációs mintákon
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Populációk n

NAT2
rs1799930

GRM7
rs11928865

GRHL2
rs10955255

GRHL2
rs13263539

GRHL2
rs1981361

G af (%) A af (%) A af (%) T af (%) A af (%) G af (%) A af (%) G af (%) C af (%) T af (%)

EUR 1006 71,8 28,2 72,2 27,8 41,2 58,8 47,1 53,0 40,3 59,7

HUN 298 73,3 26,7 74,2 25,8 53,0 47,0 49,0 51,0 43,8 56,2

Roma 298 62,0 38,0 74,4 25,6 49,2 50,8 62,1 37,9 56,4 43,6

CEU 198 70,2 29,8 70,7 29,3 42,9 57,1 49,0 51,0 43,9 56,1

FIN 198 73,7 26,3 65,7 34,3 31,8 68,2 37,4 62,2 34,8 65,2

GBR 182 72,5 27,5 70,9 29,1 42,3 57,7 47,8 52,2 39,0 61,0

IBS 214 70,6 29,4 73,8 26,2 64,3 53,7 51,9 48,1 43,5 56,5

TSI 214 72,0 28,0 79,0 21,0 73,0 57,9 49,1 50,9 39,7 60,3

SAS 978 64,0 36,0 78,0 22,0 73,0 27,0 74,9 25,1 74,1 25,9

BEB 172 73,3 26,7 76,7 23,3 72,1 27,9 72,1 27,9 69,8 30,2

GIH 176 61,2 38,8 74,8 25,2 69,9 30,1 71,8 28,2 72,3 27,7

ITU 204 65,7 34,3 80,9 19,1 79,4 20,6 82,8 17,2 82,4 17,6

PJL 192 63,5 36,5 80,2 19,8 69,3 30,7 70,3 29,7 69,3 30,7

STU 204 57,8 42,2 77,5 22,5 74,0 26,0 77,0 23,0 76,0 24,0

V. táblázat
A NAT2 rs1799930, GRM7 rs11928865 és GRHL2 rs10955255, rs13263539 és rs1981361 

polimor+zmusok allélfrekvencia értékeinek összehasonlítása a már korábban leközölt 
európai és ázsiai populációs adatokkal (www.ensembl.org adatai alapján)

szőrsejtek szinaptikus résében, ami idővel glutamát fel-
halmozódáshoz vezet, aminek eredményeként sejtha-
lál következik be [21].

Bared és munkatársai kimutatták, hogy az eltérést 
hetero-, illetve homozigóta genotípus formában hor-
dozó egyéneknek rosszabb a hallása, mint a vad geno-
típusú embereknek [7]. Munkánk célja az volt, hogy 
rávilágítsunk az etnikai különbségekre a genotípus 
és minor allél frekvencia szintjén a NAT2, GRM7, va-
lamint a GRHL2 polimor�zmusok esetében a roma és 
magyar populációs minták között. Meg�gyeltük, hogy 
a NAT2 rs1799930 polimor�zmus előfordulása ma-
gasabb a romáknál mint a magyaroknál, ellentétben 
a GRHL2 rs13263539 és rs1981361 polimor�zmusok-
kal, melyek előfordulása a magyar populációban ma-
gasabb. Továbbá, a GGT, GAC és GAT haplotípusok 
jelenléte is magasabb a magyar populációban mint a ro-
mában (4,47% vs. 1,87%, 2,07% vs. 0,91%, és 5,51% vs. 
1,15%; p<0,008).

A magyar és roma populációban vizsgált polimor�z-
musok major és minor allélfrekvenciáit összehasonlí-
tottuk korábban a www.ensembl.org adatai alapján 
publikált különböző európai és dél-ázsiai populáció-

kéval is, melynek eredményeit az V. táblázatban foglal-
tuk össze. A táblázatból meg�gyelhető, hogy a GRHL2 
rs10955255 és GRM7 rs11928865 polimor�zmusok al-
lélfrekvenciája a roma populációban nagyon hasonló 
az európai populációkban leírtakhoz. Azonban, a NAT2 
rs1799930, GRHL2 rs13263539 és rs1981361 polimor- 
�zmusok allélfrekvenciái a roma populációban inkább 
a dél-ázsiai populációk adataihoz hasonlítanak. Ezen 
meg�gyelésekből arra lehet következtetni, hogy az In-
diából származó roma populáció összekeveredett a ma-
gyar populációval az évszázadok során. A meg�gyelt 
populációk a következők voltak: európai (EUR), ma-
gyar (HUN), roma, észak- és nyugat európai (CEU), 
�nn (FIN), brit (GBR), ibériai (IBS), toszkán (TSI), 
dél-ázsiai (SAS), bengáli (BEB), gujarati (GIH), telugu 
(ITU), punjabi (PJL) és sri lankai (STU).

Korábbi tanulmányokból ismert, hogy a halláskáro-
sodást kiváltó GJB rs104894396 eltérés esetében a mi-
nor allél frekvencia szigni�káns különbséget mutat. 
A roma és a magyar populációk közötti szigni�káns 
különbség személyre szabott orvoslást és hatékony ke-
zelést indíthat el [22].
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KONKLÚZIÓ

A NAT2, GRM7 és GRHL2 gén polimor�zmusok sze-
repet játszanak a korral összefüggő halláskárosodás-
ban. A jövőben a hajlamosító polimor�zmusok allél- 
frekvenciáiban meglévő etnikai különbségeknek fon-
tos szerepe lehet a preventív és terápiás kezelések ki-
alakításában. Ahhoz, hogy a pontos szerepét meg tud-
juk határozni ezen polimor�zmusoknak, további vizs-
gálatokra van szükség kiterjedtebb populációs mintá-
kon. 

IRODALOM

  1. Staecker, H., Zheng, Q. Y., Van De Water, T. R.: Oxidative stress
in aging in the C57B16/J mouse cochlea. Acta Otolaryngol., 
6:666-672, 2001

  2. Cruickshanks, K. J., Wiley, T. L., Tweed, T. S., Klein, B. E, 
Klein, R., Mares-Perlman, J. A., Nondahl, D. M.: Prevalence of 
hearing loss in older adults in Beaver Dam, Wisconsin. =e 
Epidemiology of Hearing Loss Study, Am. J. Epidemiol., 9:879-
886, 1998

  3. Unal, M., Tamer, L., Dogruer, Z. N., Yildirim, H., Vayisoglu, Y., 
Camdeviren, H.: N-acetyltransferase 2 gene polymorphism 
and presbycusis. Laryngoscope, 12:2238-2241, 2005

  4. Yamasoba, T., Lin, F. R., Someya, S., Kashio, A., Sakamoto, T., 
Kondo, K.: Current concepts in age-related hearing loss: epide-
miology and mechanistic pathways. Hear. Res., 303:30-38, 
2013

  5. Seidman, M. D., Khan, M. J., Tang, W. X., Quirk, W. S.: In]u-
ence of lecithin on mitochondrial DNA and agerelated hearing 
loss. Otolaryngol. Head Neck Surg. 3:138-144, 2002

  6. Van Eyken, E., Van Camp, G., Fransen, E., Topsakal, V., Hen-
drickx, J. J., Demeester, K., Van de Heyning, P., Maki-Torkko, E., 
Hannula, S., Sorri, M., Jensen, M., Parving, A., Bille, M., 
Baur, M., P�ster, M., Bonaconsa, A., Mazzoli, M., Orzan, E., 
Espeso, A., Stephens, D., Verbruggen, K., Huyghe, J., Dhooge. I., 
Huygen, P., Kremer, H., Cremers, C. W., Kunst, S., Manninen, M., 
Pyykko, I., Lacava, A., Ste;ens, M., Wienker, T. F., Van Laer, L.: 
Contribution of the Nacetyltransferase 2 polymorphism 
NAT2*6A to age-related hearing impairment. J Med. Genet., 
9:570-578, 2007

  7. Bared, A., Ouyang, X., Angeli, S., Du, L. L., Hoang, K., Yan, D., 
Liu, X. Z.: Antioxidant enzymes, presbycusis, and ethnic vari-
ability. Otolaryngol. Head Neck Surg., 2:263-268, 2010

  8. Pujol, R., Rebillard, G., Puel, J. L., Lenoir, M., Eybalin, M., 
Recasens, M.: Glutamate neurotoxicity in the cochlea: a possible 
consequence of ischaemic or anoxic conditions occurring in 
ageing. Acta Otolaryngol., Suppl. 476:32-36, 1990

  9. Friedman, R. A., Van Laer, L., Huentelman, M. J., Sheth, S. S., 
Van Eyken, E., Corneveaux, J. J., Tembe, W. D., Halperin, R. F., 
=orburn, A. Q., =ys, S., Bonneux, S., Fransen, E., Huyghe, J., 
Pyykko, I., Cremers, C. W., Kremer, H., Dhooge, I., Stephens, D., 
Orzan, E., P�ster, M., Bille, M., Parving, A., Sorri, M., Van de 
Heyning, P. H., Makmura, L., Ohmen, J. D., Linthicum, F. H. Jr., 
Fayad, J. N., Pearson, J. V., Craig, D. W., Stephan, D. A., Van 
Camp, G.: GRM7 variants confer susceptibility toage-related 
hearing impairment. Hum. Mol. Genet., 4:785-796, 2009

10. Vona, B., Nanda, I., Neuner, C., Muller, T., Haaf, T.: Con�r-
mation of GRHL2 as the gene for the DFNA28 locus. Am. J. 
Med. Genet., 8:2060-2065, 2013

11. Peters, L. M., Anderson, D. W., Gri�th, A. J., Grundfast, K. M., 
San Agustin, T. B., Madeo, A. C., Friedman, T. B., Morell, R. J.: 
Mutation of a transcription factor, TFCP2L3, causes progres-
sive autosomal dominant hearing loss, DFNA28. Hum. Mol. 
Genet., 23:2877-2885, 2002

12. Van Laer, L., Van Eyken, E., Fransen, E., Huyghe, J. R., Top-
sakal, V., Hendrickx, J. J., Hannula, S., Maki-Torkko. E., Jensen, M., 
Demeester, K., Baur, M., Bonaconsa, A., Mazzoli, M., Espeso, A., 
Verbruggen, K., Huyghe, J., Huygen, P., Kunst, S., Manninen, M., 
Konings, A., Diaz-Lacava, A. N., Ste;ens, M., Wienker, T. F., 
Pyykko, I., Cremers, C. W., Kremer, H., Dhooge, I., Stephens, D., 
Orzan, E., P�ster, M., Bille, M., Parving, A., Sorri, M., 
Van de Heyning, P. H., Van Camp, G.: =e grainyhead like 2 
gene (GRHL2), alias TFCP2L3, is associated with age-related 
hearing impairment. Hum. Mol. Genet., 2:159-169, 2008

13. Morar, B., Gresham, D., Angelicheva, D., Tournev, I., Gooding, R., 
Guergueltcheva, V., Schmidt, C., Abicht, A., Lochmuller, H., 
Tordai, A., Kalmar, L., Nagy, M., Karcagi, V., Jeanpierre, M., 
Herczegfalvi, A., Beeson, D., Venkataraman, V., Warwick 
Carter, K., Reeve, J., de Pablo, R., Kucinskas, V., Kalaydjieva, L.: 
Mutation history of the roma/gypsies. Am. J. Hum. Genet., 
4:596-609, 2004

14. Gresham, D., Morar, B., Underhill, P. A., Passarino, G., Lin, A. A., 
Wise, C., Angelicheva, D., Calafell, F., Oefner, P. J., Shen, P., 
Tournev, I., de Pablo, R., Kucinskas, V., Perez-Lezaun, A., 
Marushiakova, E., Popov, V., Kalaydjieva, L.: Origins and 
divergence of the Roma (gypsies). Am. J. Hum. Genet., 6:1314-
1331, 2001

15. Hajio;, S., McKee, M.: =e health of the Roma people: a 
review of the published literature. J. Epidemiol. Community 
Health, 11:864-869, 2000

16. Seidman, M. D., Khan, M. J., Dolan, D. F., Quirk, WS.: 
Age-related di;erences in cochlear microcirculation and audi-
tory brain stem response. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 
11:1221-1226, 1996

17. Gates, G. A., Couropmitree, N. N., Myers, R. H.: Genetic asso-
ciations in age-related hearing thresholds. Arch. Otolaryngol. 
Head Neck Surg., 6:654-659, 1999

18. Coling, D. E., Yu, K. C., Somand, D., Satar, B., Bai, U., Huang, T. T., 
Seidman, M. D., Epstein, C. J., Mhatre, A. N., Lalwani, A. K.: 
E;ect of SOD1 overexpression on age- and noise-related hear-
ing loss. Free Radic. Biol. Med., 7:873-880, 2003

19. Ates, N. A., Unal, M., Tamer, L., Derici, E., Karakas, S., Ercan, B., 
Pata, Y. S., Akbas, Y., Vayisoglu, Y., Camdeviren, H.: Glutat-
hione S-transferase gene polymorphisms in presbycusis. Otol. 
Neurotol., 3:392-397, 2005

20. Pujol, R., Puel, J. L., Gervais d'Aldin, C., Eybalin, M.: Patho-
physiology of the glutamatergic synapses in the cochlea. Acta 
Otolaryngol., 3:330-334, 1993

21. Steinbach, S., Lutz, J.: Glutamate induces apoptosis in cultured 
spiral ganglion explants. Biochem. Biophys. Res. Commun., 
1:14-19, 2007

22. Sipeky, C., Matyas, P., Melegh, M., Janicsek, I., Szalai, R., 
Szabo, I., Varnai, R., Tarlos, G., Ganczer, A., Melegh, B.: 
Lower carrier rate of GJB2 W24X ancestral Indian mutation 
in Roma samples from Hungary: implication for public health 
intervention. Mol. Biol. Rep., 9:6105-6110, 2014



59

eredeti közlemények

Boruzs Klára1

Juhász Attila2

Nagy Csilla2

Ádány Róza3,4

Bíró Klára1

Összefoglalás: Az EU13 országokban a kardiovaszkuláris betegségek (CVD-k) okozta korai halálozás relatív 
kockázata közel háromszorosa az EU15 országok kockázatának, ez arra utal, hogy a CVD megelőzését célzó 
preventív intézkedések hatékonysága nem megfelelő. Tanulmányunk célja az volt, információt kapjunk 
a CVD okozta korai halálozás, a sztatin használat és a depriváció kapcsolatáról. A sztatinok felírási- és kivál-
tási gyakoriságát a depriváció mértéke szerint tercilisekbe osztott járás-csoportok szerint elemeztük. A depri-
váció és a szív-érrendszeri betegségek okozta korai halálozás relatív kockázata között pozitív összefüggést, 
a sztatin felírás relatív gyakorisága és a depriváció között fordított J alakú összefüggést találtunk. Az elég-
telen sztatin használat hátterében sokkal inkább a felírás, mintsem a kiváltás elmaradása áll.
Kulcsszavak: kardiovaszkuláris halálozás, depriváció, felírás, kiváltás, sztatin

Summary: The risk of premature mortality caused by cardiovascular diseases (CVDs) is approximately three 
times higher in the EU13 countries than the EU15 countries, which suggests a ine>ectiveness of preventive 
interventions against CVDs. The aim of the present study was to provide data on the relationship between 
premature CVD mortality, statin utilization and deprivation at the district level in Hungary. The prescription 
of statins, the prescription redemption and the ratio between redemption and prescription rates were also 
investigated. The risk analysis showed a signi*cant positive association between deprivation and the rela-
tive risk of premature cardiovascular mortality, and a reverse J-shaped association between the relative fre-
quency of statin prescriptions and deprivation. Our data clearly indicate that statin utilization is strongly 
linked to the so-called physician-factor, i.e., the statin prescription.
Keywords: cardiovascular mortality, deprivation, prescription, redemption, statin
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BEVEZETÉS

Az Európai Unió közép-kelet-európai lakosságának 
egészségi állapota kedvezőtlenebb, mint azon országok 
lakosságáé, akik 2004 májusa előtt csatlakoztak az EU-
hoz (EU15 országok) [1]. Bár a közép-kelet-európai or-
szágokban az 1990-es években tetőző epidemiológiai 
válságot követően a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek által okozott halálozás mértéke folyamatosan csök-
kent, lakosságuk CVD okozta korai halálozásának re-
latív kockázata jelenleg is lényegesen kedvezőtlenebb, 
mint az EU15 országok lakosságáé. A WHO jelenleg 
elérhető legfrissebb adatai szerint a visegrádi országok-

ban (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) 
a CVD által okozott korai halálozás relatív kockázata 
1,96 és 3,18 között változik (Csehország: 1,96; Lengyel-
ország: 2,57; Szlovákia: 2,91 és Magyarország: 3,18) [1].

Ezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy 
a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzését cél-
zó beavatkozások hatékonysága ezen országokban nem 
megfelelő; ezért a kardiovaszkuláris betegségek okozta 
korai halálozás csökkentését célzó beavatkozások ha-
tékonyságának növelése szükséges.

A szív-érrendszeri megbetegedések megelőzésének 
jelentősége vitathatatlan, így mind a primer, mind a sze-
kunder prevencióban rejlő lehetőségeket ki kell hasz-
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nálnunk a betegség kialakulásának vagy súlyosbodá-
sának megelőzésére. Az életmódváltás mellett jelentős 
előnyt jelenthet a preventív gyógyszerek alkalmazása, 
mint például a lipidcsökkentő terápia, ezen belül külö-
nösen a sztatin kezelés [2].

Egy meta-analízis vizsgálat során – amelyben ösz-
szesen 70 388 személy regisztrált adatai kerültek fel-
dolgozásra és a követés időtartama átlagosan 4,1 év 
volt – azt találták, hogy a sztatin kezelés jelentősen 
csökkentette úgy az összhalálozás kockázatát (OR 0,88), 
mint a nagyobb koronária (OR 0,70), és cerebrovasz-
kuláris események (OR 0,81) bekövetkezésének való-
színűségét. Az elemzés azt is bizonyította, hogy azon 
páciensek esetében is, akiknek nem volt CVD betegsé-
gük, de CVD rizikó faktorral rendelkeztek a sztatin 
kezelés csökkentette a nagyobb CVD események be-
következésének valószínűségét és szigni�kánsan növel-
te a túlélés esélyét [3]. Az LDL koleszterinszint csök-
kentése 1 mmol/l-enként 21%-kal redukálta a CVD 
események bekövetkeztének kockázatát [4]. Ennek fé-
nyében kijelenthető, hogy a sztatinok a hiperkoleszte-
rinémiás vagy kombinált hiperkoleszterinémiában szen-
vedő betegek elsődleges gyógyszereinek tekinthetők 
a CVD-k kockázatának csökkentése szempontjából. 
Annak ellenére, hogy a sztatin-gyógyszerek káros ha-
tásairól növekvő számban jelennek meg publikációk 
a szakirodalomban, általánosan elfogadott, hogy a szta-
tinok előnyei messze meghaladják a mellékhatások je-
lentette veszélyt [5].

Habár az epidemiológiai adatok azt mutatják, hogy 
a kardiovaszkuláris halálozás magasabb a közép-kelet- 
európai országokban [1], ennek ellenére eddig nem 
végeztek elemzést a preventív célzatú sztatin használat 
és a társadalmi-gazdasági státusz kapcsolatára vonat-
kozóan. A fejlett országokban, bár nagyon ellentmon-
dásos megállapításokkal, de számos tanulmány készült 
a szocio-gazdasági státusz sztatin használatra gyako-
rolt hatásáról. Ausztráliából, Svédországból, Dániából 
és az USA-ból [6–9] származó tanulmányok szerint 
a sztatin felírás gyakorisága ezekben az országokban 
szocio-ökonómiai gradienst mutat (nevezetesen, a szta-
tin használat gyakoribb az alacsonyabb társadalmi- 
gazdasági státuszú népességcsoport esetében) a fér�ak 
körében, míg a nők körében a sztatin használat csök-
kenését találták a romló társadalmi-gazdasági státusz-
szal összefüggésben.

Egy farmakoepidemiológiai kohorsz vizsgálatban 
[10] Dániában a magas kardiovaszkuláris kockázattal 
élők körében a sztatin terápia alkalmazásának gyako-

risága lényeges eltérést mutatott a különböző társadal-
mi-gazdasági csoportok között; a sztatin terápiához el-
sősorban az alacsony kockázatú társadalmi-gazdasági 
csoporton belüli magas kockázatú egyének jutottak hoz-
zá. Egy az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat is azt 
mutatta, hogy a sztatin felírás gyakoribb volt a depri-
váltabb régiók lakossága esetében [11].

Hasonlóképpen Új-Zélandon a legdepriváltabb hely-
zetben lévő térségekben volt a leggyakoribb a sztatin 
használat. A 75 évnél �atalabbak körében a maorik ese-
tében gyakoribb volt a sztatin használat, mint a nem 
maori lakosok esetében, különösen a középkorosztály-
ban (a 45–54 éves korcsoportban), ahol a maorik 11,6%-a 
részesült sztatin kezelésben, míg a nem maori lakos-
ságnak mindössze 8,7%-a volt (12).

Ezekben a vizsgálatokban a sztatin használatát a szta-
tin felírásának gyakoriságával jellemezték, de nem kö-
zöltek adatokat arról, hogy a betegek egyáltalán kivál-
tották-e a felírt gyógyszert (azaz nem közöltek adato-
kat a gyógyszerkiváltás elmaradásával jellemezhető el-
sődleges non-compliance mértékéről). Korábbi vizs-
gálatok azt mutatták, hogy a terápiás ajánlás követé-
se különösen rossz, ha a sztatin kezelést primer pre-
venció céljából alkalmazzák olyan egyének esetében, 
akiknek nincs ismert szív-érrendszeri betegsége [13]. 
Dániában egy 40–64 éves fér�ak körében végzett vizs-
gálat azt mutatta, hogy minél kedvezőtlenebbül ala-
kultak a jövedelmi viszonyok, annál inkább csökkent 
a gyógyszerszedési adherencia a sztatin terápia eseté-
ben [14].

A közép-kelet-európai országokban nem végeztek 
érdemi vizsgálatokat a sztatin használat és az egyes né-
pességcsoportok társadalmi-gazdasági jellemzői közöt-
ti összefüggésre vonatkozóan, annak ellenére, hogy az 
epidemiológiai adatok egyértelműen jelzik, hogy a szív- 
és érrendszeri halálozás jóval magasabb a közép-kelet- 
európai országokban, mint az EU15 országokban.

Vizsgálatunk célja az volt, hogy jellemezzük a kar-
diovaszkuláris korai halálozás, a preventív célú gyógy-
szerrendelés és gyógyszerhasználat, valamint a társa-
dalmi gazdasági depriváció közötti kapcsolatot Ma-
gyarországon. Ebben a koncepcionálisan új megköze-
lítésben nem csak a receptfelírást és -kiváltást vizsgál-
tuk meg a deprivációval összefüggésben, hanem a gyógy-
szerfelírás és -kiváltás arányát is, járási szinten 2012-
ben. A háziorvosok az egészségügyi ellátás kulcsfon-
tosságú szereplői, akik a CVD prevenciójában is érde-
mi szereppel bírnak, tekintettel arra, hogy a lakosság-
gal való folyamatos kapcsolattartás révén a kezdetek-



népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

61a sztatin használat és a társadalmi-gazdasági státusz kapcsolata magyarországon

től hosszútávon nyomon követik és koordinálják az el-
látási folyamatokat [15].

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A vizsgálatban a háziorvosok által felírt és a betegek 
által kiváltott sztatin készítmények 2012-es adatait hasz-
náltuk fel az összehasonlító elemzésben, járási szinten, 
Magyarországon.

A keringési rendszerek betegségei (ICD-10: I00-I99), 
különösen az iszkémiás szívbetegség (ICD-10: I25) ál-
tal okozott korai halálozás és a depriváció, valamint 
a depriváció és a sztatin használat (felírás, kiváltás és 
azok aránya) közötti kapcsolatot elemeztük.

A tanulmányban felhasznált adatok

Magyarország közigazgatási szempontból 19 megyé-
re, valamint a fővárosra, Budapestre osztható fel, így 
20 európai régiója van a statisztikai célú területi egysé-
gek nómenklatúrájának (NUTS) harmadik szintjén. 
A megyék további 198 kistérségre (LAU1) oszthatók, 
amelyek a korábbi NUTS4 szintnek felelnek meg.

A 2012. évre vonatkozó halálozási adatokat a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH), míg a lakossági ada-
tokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központi Hivatala bocsátotta a rendelkezésünkre. 
A rendelkezésre álló adatokat, mind haláloki bontás-
ban, valamint ötéves korcsoportok és nemek szerint ré-
tegeztük. A felírt és kiváltott sztatin receptekre vonat-
kozó adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tártól (OEP) a teljes évre (2012) vonatkozóan kaptuk 
meg. A vizsgált időszakban érvényben lévő hazai egész-
ségügyi szabályozás szerint a háziorvosok orvosi ren-
delvényhez kötött, hosszú távon használt készítménye-
ket meghatározott dózisban 1 hónapra írhattak fel. Az 
elemzésből kizártuk a 40 évesnél �atalabbakat és a ré-
tegezésnél az idősek (60–X évesek) aránya szerint is kor-
rekciót végeztünk el.

A deprivációs index számítása

Az adatokat eredetileg a Központi Statisztikai Hiva-
taltól (Census, 2011) és a Magyar Adó- és Pénzügyi El-
lenőrzési Hivataltól (2011) szereztük be.

A deprivációs index (MDI) számításának alapját 
a 2011. évi népszámlálás adatai képezik: a 8 általános 
iskolát végzett, vagy annál alacsonyabb iskolai végzett-

ségűek aránya; a munkanélkülieknek a gazdaságilag 
aktív népességhez viszonyított aránya; a 100 főre jutó 
személygépkocsik száma; a 100 szobára jutó szemé-
lyek száma. A materiális deprivációt a Towsend-index 
képzésének módszertana alapján települési/fővárosi szin-
tű mutatóként határoztuk meg. A változók átalakítása 
természetes alapú log-transzformációval és standard 
z-érték meghatározásával történt. A terület speci�kus 
index a változók adott területre vonatkozó súlyozott 
z-értékéinek összegzésével került meghatározásra; mi-
nél magasabb az érték, annál súlyosabb a depriváció. 
A változókhoz tartozó súlyok meghatározása főkom-
ponens elemzéssel (főkomponens koe¾ciensek alkal-
mazásával) történt. A pozitív index értékekkel rendelke-
ző területek az országos átlaghoz képest alacsonyabb, 
míg a negatív index értékű területek magasabb társa-
dalmi-gazdasági státuszúak.

A DI értékek kiszámításához használt módszer ko-
rábbi, a depriváció és az elkerülhető halálozás, vala-
mint a depriváció és alkoholos májbetegség és máj-
zsugor okozta korai halálozás összefüggésének elem-
zésére elvégzett vizsgálatokban is alkalmazásra került 
[16].

Járási szintű elemzések

Az elemzésbe Magyarország összes (1781) települé-
sét bevontuk. Országosan a háziorvosi praxisok száma 
6 658 volt 2012-ben. A praxisok méretét a praxisban 
regisztráltak száma határozza meg, ami 800–3 000 kö-
zött alakult. Az ellátottak átlagos száma 1 488 fő/pra-
xisnak adódott. Általában egy településen egy vagy több 
háziorvosi praxis található, de vannak olyan települé-
sek, ahol az orvos hiányából adódóan csak helyettesí-
téssel tudják megoldani az ellátást. Figyelembe véve 
azt a tényt, hogy szabad háziorvos választási lehetőség 
van Magyarországon és, hogy a részletes populációs 
adatok, valamint a sztatin használatra vonatkozó ada-
tok korcsoport szerint nem állnak rendelkezésre a sze-
mélyes adatok védelme miatt, így a hibás osztályozás 
kockázatának csökkentésére az adatokat kerületi szin-
ten gyűjtöttük össze.

A 2011-es cenzus adatok alapján számított deprivá-
ció mértéke alapján a településeket 3 tercilisbe sorol-
tuk be, s a felírási és kiváltási gyakorisági mutatókat, 
valamint a kiváltás/felírás arányt ezen tercilisekhez ren-
deltük. Az elemzésbe bevont praxisokat három cso-
portba soroltuk, a legkevésbé deprivált az I. tercilis, 
a leginkább deprivált pedig a III. tercilis volt.
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Az ArcGIS térinformatikai rendszer kiterjesztése-
ként működő Rapid Inquiry Facility (RIF 3.1.2) [17] 
„disease mapping” moduljának alkalmazásával került 
sor a kardiovaszkuláris betegségek (ICD-10: I00-I99), 
valamint a krónikus iszkémiás szívbetegség (ICD-10: 
I25) okozta, korra és nemre standardizált halálozás tér-
beli eloszlásának jellemzésére a 40+ korcsoportra vo-

natkoztatva a 2012-es adatok alapján járási szintű bon-
tásban. A sztatin felírás és kiváltás, valamint a sztatin 
kiváltási arány jellemzésére szintén járási szinten, az or-
szágos átlaghoz való viszonyítással került sor. Az ösz-
szefüggés elemzések (azaz a változók és a depriváció kö-
zötti kapcsolatok vizsgálata) a RIF szo®ver kockázate-
lemző („risk analysis”) moduljával történtek.

1. ábra
A depriváció (A), a keringési rendszer betegségei (ICD-10.: I00-I99) (B) és a krónikus iszkémiás szívbetegség 

(ICD-10.: I25) (C) által okozott korai halálozás térbeli eloszlása Magyarországon 2012-ben

B

C

A
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EREDMÉNYEK

A depriváció és a kardiovaszkuláris megbetegedé-

sek okozta korai halálozás kapcsolata

Az általunk meghatározott deprivációs index érté-
kek a járások esetében -3,76 és +5,83 között változtak, 
ami a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek magas 
szintjét jelzi hazánkban. A DI értékek a I. tercilis ese-
tében -3,76 és -0,6 (átlag = -1,32); a II. tercilis esetében 
-0,6 és 0,58 (átlag = -0,04); és a III. tercilis esetében pe-
dig 0,58 és 5,83 (átlag = 1,59) tartományba estek. A leg-
kevésbé hátrányos helyzetű területek (I. tercilis) az or-
szág északnyugati részén, Budapest fővárosban és a kör-
nyező területeken, míg a leginkább hátrányos helyzetű 
területek (III. tercilis) az ország északkeleti és délnyu-
gati részén találhatóak (1. ábra - A).

A keringési rendszer betegségei (1. ábra - B), és a kró-
nikus iszkémiás szívbetegség (1. ábra - C) által okozott 

korai halálozás térbeli eloszlása Magyarországon szig-
ni�káns különbségeket mutatott. A legmagasabb stan-
dardizált halálozási arányszámok a hátrányos társadal-
mi-gazdasági helyzetben lévő területek lakossága ese-
tében adódtak, különösen a krónikus iszkémiás szív-
betegség esetében (1. ábra) (I. táblázat).

A kockázatelemzés eredményei is azt mutatták, hogy 
a korai kardiovaszkuláris halálozás relatív kockázata 
és a depriváció (χ2 homogenitás=405,15; P=0; χ2 lineari-
tás=391,57; P=0), valamint a krónikus iszkémiás szív-
betegség okozta korai halálozás relatív kockázata és 
a depriváció (χ2 homogenitás=443,89; P=0; χ2 lineari-
tás=412,96; P=0) között is szigni�káns összefüggés van 
(2. ábra - A–B).

Sztatin használat (felírás, kiváltás és kiváltási arány)

2012-ben az OEP nyilvántartása szerint a háziorvo-
sok által 10 044 005 doboz sztatin (sinvasztatin, atorva- 

2. ábra
A keringési rendszer betegségei (A) és a krónikus iszkémiás szívbetegség (B) által okozott korai halálozás és 

a depriváció kapcsolata Magyarországon 2012-ben

A B

DI tercilisek 

A keringési rendszer betegségei által 
okozott korai halálozás (ICD-10,:I00-I99)

A krónikus iszkémiás szívbetegség által 
okozott korai halálozás

Relatív gyakoriság (95% CI) Relatív gyakoriság (95% CI) 

  I. (legkevésbé deprivált területek) 0,926 [0,914–0,938] 0,888 [0,870–0,906]

 II. 0,996 [0,984–1,009]  0,980 [0,961–1,000] 

III. (legdepriváltabb területek ) 1,137 [1,120–1,155] 1,233 [1,205–1,262] 

I. táblázat
A keringési rendszer betegségei (A) és a krónikus iszkémiás szívbetegség (B) által okozott korai halálozás 

járási bontásban tercilisenként Magyarországon, 2012-es adatok alapján
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sztatin, rozuvasztatin, pravasztatin és ¿uvasztatin) gyógy-
szer került felírásra, melyből 6 367 738 került kiváltás-
ra; ez 63,4%-os országos kiváltási arányt jelent. A felírt 
mennyiség egy 40 évesnél idősebb személyre számítva 
1,971 [1,9701–1,9725], míg a kiváltás 1,249 [1,248–
1,251] havi dózis volt. Az elemzésekben ezen értékeket 
tekintettük országos átlagnak.

A sztatin felírás gyakorisága az átlagnál magasabb 
volt az ország északnyugati és délkeleti részén, valamint 
az ország közepén (3. ábra - A), míg a kiváltás átlagnál 
magasabb gyakorisága az ország déli részén volt meg-
�gyelhető (3. ábra - B). 

A sztatin kiváltás arányainak átlagnál magasabb 
gyakorisága Magyarország északkelet és délnyuga-

3. ábra
A depriváció (A), a sztatin felírás (B) és a sztatin kiváltás (C) relatív gyakorisága Magyarországon 

2012. évi adatok alapján

B

C

A
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ti irányban elhelyezkedő tengelye mentén volt talál-
ható.

A kockázatelemzés eredményei fordított J-alakú ösz-
szefüggést mutattak a sztatin felírás relatív gyakorisá-
ga és a depriváció között (4. ábra - A). A legdeprivál-
tabb területeken (III. tercilis) a sztatin felírás relatív gya-
korisága az átlagnál szigni�kánsan alacsonyabb volt 

(1,89/fő). Ugyanakkor pozitív összefüggést találtunk 
a sztatin kiváltás gyakorisága és a depriváció mértéke 
között (4. ábra - B). A legdepriváltabb területek eseté-
ben (III. tercilis) a kiváltási arány szigni�kánsan ma-
gasabb volt, mint a kevésbé hátrányos helyzetű terü-
leteken (67,88% [67,812-67,951]) (4. ábra - C) (II. 
táblázat).

4. ábra
A sztatin felírás (A) és kiváltás (B) relatív gyakorisága és a kiváltási arány (C) 

kapcsolata a depriváció mértékével Magyarországon, 2012-ben

A

C

B

DI tercilisek 
Sztatin felírás Sztatin kiváltás Relatív gyakoriság

Relatív gyakoriság (95% CI) Relatív gyakoriság (95% CI) Relatív gyakorisági ráta (95% CI)

  I. (legkevésbé deprivált területek) 1,001 [1,000–1,002] 0,985 [0,984–0,987] 0,984 [0,983–0,985]

 II. 1,014 [1,013–1,015] 1,001 [1,000–1,003] 0,988 [0,987–0,990]

III. (legdepriváltabb területek ) 0,975 [0,974–0,976] 1,021 [1,020–1,023] 1,046 [1,045–1,048]

II.táblázat
A sztatin felírás, a sztatin kiváltás - és a sztatin kiváltási arány relatív gyakorisága 

járási bontásban tercilisenként, 2012-es adatok alapján Magyarországon
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MEGBESZÉLÉS

Jelen tanulmányunk arra irányult, hogy megválaszol-
juk azt a kérdést, hogy a megelőző gyógyszerek alkal-
mazásának anomáliái hozzájárulhatnak-e a közép-ke-
let-európai térség szív- és érrendszeri megbetegedések 
okozta idő előtti mortalitásának a magas jövedelmű 
európai országokhoz viszonyítva háromszor nagyobb 
kockázatához. Feltételeztük, hogy a preventív gyógy-
szerek korlátozottabban érhetőek el a társadalmilag-gaz-
daságilag hátrányos körülmények között élő csopor-
tok számára, akiknek még a CVD rizikójuk is maga-
sabb.

A preventív medikáció alkalmazását – jellemzően 
a U.S. Preventive Task Force guideline-jaira épülő – 
nemzetközi ajánlások támogatják. Hatékonyságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy számos nagy bizto-
sító társaság a preventív gyógyszereket, mint biztosítá-
suk keretében �nanszírozott szolgáltatást bocsátja ügy-
felei rendelkezésére. Az Amerikai Kardiológiai Társa-
ság 2013-as irányelve szerint sztatin kezelés szükséges, 
ha a beteg össz-koleszterinszintje 8 mmol/l vagy annál 
magasabb, de abban az esetben is szükséges koleszte-
rinszint csökkentő terápia, ha a beteg tíz éves CVD- 
kockázat 20% vagy annál magasabb, az egyén 40 évnél 
idősebb, és a diétás megszorítások ellenére is a TC>5,0 
mmol/l és/vagy LDL-C szintje >3,0 mmol/l [18]. 

Némi fenntartással, de általánosan elfogadott, hogy 
azoknál a diszlipidémiás betegeknél, akiknek még nem 
volt vaszkuláris történése, de magasabb kardiovaszku-
láris kockázattal rendelkeznek, a kombinált sztatin terá-
pia jelentősen csökkenti a CVD-mortalitás kockázatát 
(19). Egy tanulmány szerint, a szekunder prevenció-
ban adott sztatin a szívinfarktuson átesett betegeknél 
körülbelül egyharmadával csökkentette a második szív-
infarktus kockázatát (20).

Mivel a közép-kelet-európai országokban, beleértve 
Magyarországot is, a CVD-k által okozott korai halá-
lozás szigni�kánsan magasabb, mint az Európai Unió 
legfejlettebb országaiban, ezért fontos a preventív be-
avatkozások, mint például a sztatin használat hatékony-
ságára vonatkozóan kutatásokat végezni, a javítandó 
hiányosságokat feltárni.

Jelen tanulmányunk az egyetlen a közép-, kelet-, dél-
kelet-európai országok viszonylatában, amely a sztatin 
használat és a társadalmi-gazdasági depriváció kapcso-
latát elemzi. Ebben az egész országra kiterjedő elem-
zésben feltérképeztük a korai CVD halálozási viszo-
nyokat, a sztatin felírás gyakoriságát, a felírt sztatin ki-

váltásának gyakoriságát az országos átlaghoz viszonyít-
va a deprivációval összefüggésben.

A nemzetközi szakirodalomban [9, 11, 12, 15] leírt 
vizsgálatok eredményei jelentős eltéréseket mutatnak 
a gyógyszerek felírási és kiváltási gyakorisága között. 
A gyógyszer ki nem váltását számos tényező befolyá-
solja, mint például az életkor, a nem, a társadalmi-gaz-
dasági státusz, a gyógyszeres kezelés típusa, a készít-
mények mellékhatásai és a gyógyszerek ártámogatása. 
A gyógyszer rendelésének hiánya vagy kiváltásának 
elmaradása mögött az egészségügyi rendszer nem meg-
felelő működése, az orvos-beteg kommunikáció elég-
telen volta is állhat, akár azáltal, hogy az orvosok nem 
követik a releváns szakmai előírásokat, akár azáltal, 
hogy a beteg nem tartja be az orvos előírásait, nem 
váltja ki gyógyszerét. Kiváltás esetén is problémát je-
lenthet, hogy nem szedi gyógyszerét kellő rendszeres-
séggel és/vagy nem megy vissza orvosához ellenőrzés-
re, probléma esetén konzultációra.

Az egészség és a társadalmi-gazdasági helyzet kö-
zötti összefüggés jól ismert, bár pontos jellemzése mód-
szertani nehézségekbe ütközik. Jelen vizsgálatainkban 
is közreműködő kutatók Magyarországon a társadal-
mi-gazdasági helyzet jellemzésére jól alkalmazható mód-
szert, a deprivációs index (DI) meghatározását fejlesz-
tették ki [21]. A DI egy többdimenziós index, melynek 
számításához a 2011. évi népszámlálás adatai szolgál-
nak alapul: a 8 általánost végzett, vagy annál alacso-
nyabb iskolai végzettségűek aránya; a munkanélküli-
eknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított 
aránya; a 100 főre jutó személygépkocsik száma; a 100 
szobára jutó személyek száma. Az ország leginkább 
hátrányos helyzetű területei Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Magyarország észak-
keleti részén), Somogy és Baranya megye (Magyaror-
szág délnyugati részén). 

Eredményeink összhangban vannak a nemzetközi 
szakirodalomban [22] közzétett, a társadalmi-gazda-
sági tényezők egészségre gyakorolt hatásával kapcsola-
tos megállapításokkal, és egyértelműen azt mutatják, 
hogy a CVD-k által okozott halálozási arány jelentősen 
magasabb az országos átlagnál Magyarország legde-
priváltabb területein. Az alapellátásban a sztatin recep-
tek felírási gyakorisága ugyanezen területeken lénye-
gesen alacsonyabb volt, mint az országos átlag, ugyan-
akkor a kiváltás mértéke és ennek következtében a ki-
váltási arányok szigni�kánsan magasabbak voltak. Ezek 
az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy azokban 
a körzetekben, ahol alacsony a sztatin használat, ez 
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nagymértékben összefügg az úgynevezett orvosi té-
nyezővel.

Egy 2011-es felmérés (UNDP/Világbank/EU Regio- 
nális Roma Kutatás, 2011) kimutatta [23], hogy a hát-
rányos helyzetű területeken (az EU tizenegy országá-
ban, így Magyarországon is) a vényköteles gyógysze-
rek kiváltásának egyik legjelentősebb akadálya a ház-
tartások korlátozott anyagi lehetősége volt. Kutatási ered-
ményeink ugyanakkor azt mutatják, hogy szigni�kán-
san magasabb sztatin kiváltási arány volt meg�gyelhe-
tő a leghátrányosabb helyzetű területeken. Így megál-
lapítható, hogy Magyarországon, nem lemondva a szta-
tin kiváltás gyakoriságának növeléséről, fokozott hang-
súlyt kell helyezni az ország deprivált régióiban a CVD 
kockázattal élők azonosítására és a sztatin felírás gya-
korlatának javítására. Jelen helyzet értelmezéséhez hang-
súlyozni kell, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár (ma Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által 
�nanszírozott egészségügyi szolgáltatások közé tartoz-
nak a megelőző intézkedéseket megalapozó kockázat fel-
táró vizsgálatok, így ezek elmaradása �nanciális okok-
kal nem magyarázható. Az alacsony jövedelmű vagy 
szociális segélyre szorulók számára a társadalmi szoli-
daritás elve alapján lehetőség van közgyógyellátás ter-
hére igénybe venni meghatározott gyógyszerekkel, köz-
tük a sztatinok többségével történő kezeléseket, azaz 
a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személyek 
térítésmentesen jogosultak a társadalombiztosítási tá-
mogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében ren-
delhető gyógyszerekre gyógyszerkeretük erejéig.

A kutatási eredményeink közül – mivel beavatkozá-
si területet azonosít – kiemelésre érdemes, hogy a nem 
megfelelő mértékű sztatin használat hátterében sokkal 
inkább a gyógyszer felírás hiányossága áll, mint a ki-
váltás elmaradása. A cselekvési terv pontos meghatá-
rozása érdekében fontos, hogy részletes elemzés alá von-
juk a magyar lakosság preventív célú gyógyszerekkel kap-
csolatos compliancét és adherenciáját, meghatározzuk 
az elégtelenség okait, mivel a nemzetközi szakiroda-
lomban az erre vonatkozó eredmények meglehetősen 
ellentmondásosak és nem extrapolálhatók a magyar 
egészségügyi rendszerre. A közelmúltban hozták nyil-
vánosságra egy �nn vizsgálat [24] eredményeit, melyek 
szerint a fér�ak körében pozitív összefüggés mutatha-
tó ki a depriváció mértéke és a sztatin non-adherencia 
között, míg a nők esetében ez a kapcsolat gyenge és in-
konzisztens.

Elengedhetetlen felhívni a �gyelmet kutatásaink kor-
látaira is. Vizsgálatunkban nem vettük �gyelembe mind-

három tényezőt (páciens, orvos és egészségügyi rend-
szer), amelyek hatással lehetnek a sztatinok használa-
tára. Az egészségügyi rendszer tényezőit csak részben 
tanulmányoztuk, és az ellátáshoz való hozzáférés – ki-
emelten a romák esetében – különös �gyelmet igényel-
ne a további vizsgálatokban. További elemzés szüksé-
ges más megelőző (vérnyomáscsökkentő és véralvadás-
gátló) gyógyszerekre vonatkozóan, amelyekkel meg-
akadályozhatjuk, vagy legalább csökkenthetjük a szív 
és érrendszeri betegségek kialakulását/progresszióját.
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Somhegyi Annamária

Összefoglalás: Az Egészségügyi Világszervezet számos dokumentumának és ajánlásának megfelelően a ma- 
gyar kormányzat sikeres ágazatközi együttműködést valósít meg a köznevelési intézményekben ma már 
jogszabályi elvárássá vált teljeskörű egészségfejlesztés minél jobb megvalósítása érdekében. E folyamatról 
a népegészségügyi szakembereknek tájékozottnak kell lenniük, hiszen az ő segítségük a pedagógusok részé-
re nélkülözhetetlen. Ezért a közlemény áttekinti a 2012 óta zajló folyamatokat és vázolja a népegészség-
ügyi intézmények és az egyes szakemberek segítő tennivalóit.
Kulcsszavak: teljeskörű iskolai egészségfejlesztés, köznevelés, népegészségügyi szakemberek, népegész-
ségügyi intézmények

Summary: According to several documents of WHO the Hungarian government realizes a successful inter-
sectorial cooperation to foster holistic health promotion in all Hungarian educational institutions. Public 
health experts have to know this process well, as their professional help is indispensable for the pedagogues. 
The paper shows present processes in holistic school health promotion and outlines the needed helping 
functions of public health institutions and experts.
Keywords: holistic school health promotion, education, public health experts, institutions of public health    

A népegészségügyi szakemberek és intézmények 
feladatai a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés 
szakmai segítésében

Furthering role of public health experts and 
institutions in holistic school health promotion

Országos Gerincgyógyászati Központ – 1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3. – Tel.: (30) 202 5317 – Email: annamaria.somhegyi@bhc.hu

A TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
HELYZETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

Az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Európai Re-
gionális Irodája az „Egészség 2020” kidolgozásával azt 
kívánta elősegíteni, hogy az egészségügyi rendszerek 
megerősítésén túl más szektorokat is megszólítson és 
bevonjon az ágazatközi együttműködésbe. A legtöbb 
egészségprobléma és a korai halálozások legfőbb okai 
a társadalomban gyökereznek, melyeket a korai gyer-
mekkori évek, az oktatás, a foglalkoztatás, a munkafel-
tételek, a jövedelmek, a környezet, a helyi körülmé-
nyek, a társadalmi kirekesztés befolyásolnak. A lehet-
séges kiemelt cselekvési területek közt a kormányzati 
struktúrákban a horizontális megközelítés és az inter-
szektoriális együttműködés kiemelkedő fontosságú. Az 
„Egészség 2020” stratégiai dokumentum leszögezi, hogy 
a köznevelésnek és az egészségügynek végre együtt kell 
dolgoznia, mivel súlyos tudományos bizonyítékok mu-
tatják, hogy az egészséget támogató nevelési környezet 

jobb tanulási eredményességet hoz, s a jobban tanuló 
gyermekek egészsége jobb [1].

Az EVSZ keretén belül működő Iskolák az Egészsé-
gért mozgalom (Schools for Health, rövidítve: SHE) 
honlapján [2] bőségesen megtalálhatók különböző se-
gítő anyagok azon iskolák részére, melyek az egész-
ségfejlesztés terén fejlődni kívánnak. Ezek között sze-
repel egy összegző közlemény [3] az iskolai egészség-
fejlesztés hatékonyságának bizonyítékairól. A közle-
mény 13–16. oldalán találunk bőséges szakirodalmi 
hivatkozást arról, hogy az iskolai életbe beépülő azon 
tevékenységek bizonyultak leghatásosabbnak, melyek 
az egészséges táplálkozást, a rendszeres testmozgást és 
a lelki egészséget segítették elő. Különösen fontos, 
hogy a tanulók lelki egészségét elősegítő tevékenysé-
gek javítják a tanulók társas kapcsolatait és tanulmá-
nyi eredményeit, a mindennapos iskolai testmozgás 
pedig annak ellenére sem rontotta a tanulók tanulmá-
nyi eredményeit, hogy miatta kevesebb idő jutott a ta-
nulásra. 
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A „National Association of School Psychologists” 
(USA) 2012-ben közzétett összefoglalása tömören idé-
zi a tanulási eredmény és a lelki egészség közti kétirá-
nyú összefüggésről szóló legfontosabb bizonyítékokat 
[4]. Shannon M. Suldo és tsai 2014-ben számos kuta-
tás bizonyítékait gyűjtötték össze arra vonatkozóan, 
hogy a gyerekek lelki egészsége és tanulási eredményes-
sége egymásra oda-vissza hatással van [5].

Mindezeknek megfelel, hogy a magyar kormányzat 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény-
ben a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (rövidítve: TIE) 
minden elemét megjelenítette. Erről a Népegészségügy 
hasábjain 2012-ben számoltam be [6]. Lényeges, hogy 
a TIE ügyének ezt követő további alakulásáról a Nép- 
egészségügy olvasói, az érintett népegészségügyi szak-
emberek megfelelően értesüljenek, hiszen a népegész-
ségügyi szereplőkre még sok munka hárul az iskolák 
segítése, a szülők bevonása, a folyamat és eredményei 
nyomonkövetése terén.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tör-
vényt követően a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. paragra-
fusa előírja minden nevelési-oktatási intézmény (tehát 
az iskolák, óvodák és kollégiumok) részére a teljes kö-
rű egészségfejlesztést, mellyel kapcsolatos feladataikat 
koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhe-
tő módon kell megtervezniük a helyi pedagógiai prog-
ram részét képező egészségfejlesztési program kereté-
ben, melyet a nevelőtestületnek kell elkészítenie az is-
kola-egészségügyi szolgálat közreműködésével.

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy 
egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres végzését jelen-
ti – minden tanulóval, a teljes tantestület és alkalma-
zotti közösség, az iskolaegészségügyi szolgálat szakem-
berei, a szülők és az iskola környezetének bevonásával, 
szakmai ellenőrzés és segítés mellett:
– I. Egészséges táplálkozás megvalósítása (lehető-

leg a helyi termelés – helyi fogyasztás összekapcso-
lásával);

– II. Mindennapos testnevelés minden tanulónak 
az egészségfejlesztési kritériumok teljesítésével, és 
az azt kiegészítő egyéb testmozgás;

– III. A gyermekek érett személyiséggé válásának 

azaz lelki egészségének elősegítése személyköz-
pontú pedagógiai módszerekkel és a művészetek 
személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 
(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és né-
pi rítusjátékok, kézművesség stb.);

– IV. Egészségismeretek széles köre készség szintű 
elsajátításának elősegítése – ezen belül többek közt 
a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás; személyi 
higiéné; a szenvedélybetegség kialakulásához ve-
zető szerek fogyasztásának, valamint a gyermeket, 
tanulót veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése 
is. (A részletes témalista megtekinthető a TIE-aján-
lásban [7]). 
A jogszabályi előírást követően a kormányzat továb-

bi jelentős ágazatközi együttműködés keretében támo-
gatta a TIE minél jobb megvalósulását. 2012–2015 közt 
három nagy TÁMOP projekt segítette az iskolákat 
a TIE végzésében, valamint az Oktatásért Felelős Ál-
lamtitkárság és az Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
2016. márciusban elkészítette a TIE ajánlást, melyben 
összegyűjtötték a pedagógusok részére, hogy minden-
napi TIE-tevékenységeikhez hol találnak segítséget. 
A TIE ajánlás mindhárom TIE-segítő nagy projekt ösz-
szes eredményének, termékének elektronikus elérhe-
tőségét, linkjét is tartalmazza. Ezt követően elindult 
a köznevelés háttérintézményeivel és hálózataival tör-
ténő együttműködés gyakorlati munkája.

A TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
ÁGAZATKÖZI SEGÍTÉSE PROJEKTEK ÚTJÁN

A TIE minél eredményesebb megvalósítását 2012-
2015 közt három jelentős TÁMOP-projekt segítette. 
Mindhárom projekt eredményeinek linkjét tartalmaz-
za a pedagógusok munkájának segítését célzó TIE 
ajánlás. 

TÁMOP-6.1.1.-12/1-213-001 „Egészségfejlesztési szak-
mai hálózat kialakítása” című projekt köznevelési 
alprojektje

A projektben szakértők széles együttműködésében az 
alábbi segítő szakmai anyagok készültek el:

11 db elméleti anyag, melyek legtöbbjét a téma iránt 
leginkább érdeklődő pedagógusok, vezetők forgathat-
ják haszonnal. Ezek közt szerepel:
– az iskola TIE-munkájának belső nyomonköveté-

sére, értékelésére szolgáló kérdőív
– a NAT és a kerettantervek TIE tartalmainak bemutatása
– az egészségtudatos munkahellyé váló iskola
– nemzetközi és hazai jó példák bemutatása
– a TIE nyomonkövetésére alkalmas mutatók bemuta-

tása
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– Anglia, Finnország és Kalifornia iskolai egészség-
fejlesztési gyakorlata.
Hét irányelv az egészség-ismereti témalista 7 elemé-

hez (az ezekben írtak fontos tudnivalókat tartalmaznak 
a mélyebben érdeklődő pedagógusok részére): 
– táplálkozás
– testmozgás
– személyi higiéne
– baleset- és sérülésmegelőzés
– iskolai erőszak megelőzése
– pszichoszexuális nevelés 
– szenvedélybetegségek megelőzése vagy drogpreven-

ció.
Hat mintaprogram az egészség-ismereti témalista 

6 eleméhez (ezekben konkrét programszerű tevékenysé-
geket talál a gyakorló pedagógus, melyeket a minden-
napi munkájában jól használhat, de a saját iskola hely-
zetének megfelelően természetesen módosítva is felhasz-
nálhatók):
– táplálkozás
– testmozgás
– balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás
– lelki egészség
– pszichoszexuális nevelés 
– szerfogyasztás megelőzése.

TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 „Komplex intéz-
ményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfej-
lesztési alprogramok megvalósítása az általános is-
kolákban, többcélú intézményekben, valamint sza-
badidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az is-
kolán kívüli szereplők bevonásával” című projekt

A projektben a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) által kiválasztott 288 iskolában valósítot-
tak meg különböző egészségfejlesztési programeleme-
ket. Ehhez minden megyében ill. minden résztvevő is-
kolában koordináló tanárok adtak szervezési segítsé-
get, őket a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) 
munkatársai továbbképzési napokon készítették fel fela-
dataikra. Az iskolai egészségfejlesztési programeleme-
ket megyénként szervezett nagy rendezvények egészí-
tették ki: a Hétpróbák. Ezeken a gyerekek különböző 
érdekes, rendhagyó (mert végre nem a versenyezteté-
sen, hanem a közös mozgás örömén alapuló) mozgás-
programokban vehettek részt, s a tapasztalat szerint ezek 
a rendezvények rendkívül eredményesek voltak: a gye-
rekek, a pedagógusok, de még a szülők szívét is meg-

érintették ezek a valódi közösségi élmények.
A projektben az alábbi szakmai segítő anyagok ké-

szültek:
– TIE Koncepció: a TIE szükségességének bőséges 

háttere és az egyes ágazatok által nyújtható segít-
ségek összefoglalása,

– 10 db ún. EPSZA (Egészségfejlesztési Programe-
lem Szakmai Ajánlás) füzet egyes egészség-isme-
reti témákban ill. a testnevelés órán kívüli testmoz-
gás segítésére: ezekben is jól használható konkrét 
tevékenységek szerepelnek, melyeket a pedagógu-
sok saját iskolájuk helyzetéhez illően módosítva is 
használhatnak,

– 2 db részletes háttér- és módszertani anyag táplál-
kozás és testmozgás témában,

– 10 db „példamutató” kis�lm az egészségmagatar-
tás alakítása érdekében.

A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 „A testnevelés új 
stratégiájának és *zikai állapot mérési rendszerének 
kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése 
a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésé-
ben” című projekt

A projekt a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés egyik 
tevékenységének, a mindennapos testnevelésnek az ered-
ményes, vagyis az egészségfejlesztési kritériumoknak 
megfelelő megvalósításához nyújtott segítséget a test-
nevelő pedagógusoknak és iskoláknak, ezen belül több 
más tevékenység mellett kb. 8000 testnevelőt részesí-
tett szemléletformáló céllal 30 órás továbbképzésben, 
az egységes országos �zikai �ttségmérés eszközeit és 7 
szemléletformáló módszertani kiadványt eljuttatott min-
den iskolába.

A kiadványok rendkívül gyakorlatiasak, a minden-
napos testnevelés módszertani megújulását segítik. Ösz-
szefoglalásuk az alábbi:

Alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, test-
mozgáshoz:

Ebben a kiadványban 87 féle hasznos, értelmes és 
a gyerekek számára élvezetes játék szerepel, melyet a tor-
natermen kívüli testnevelés órán lehet alkalmazni.

A taktikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a játék- 
oktatásban:

E kiadványban különösen értékesnek tartjuk, hogy 
megmutatja, hogyan fejleszthető játékok útján az oly-
annyira szükséges testtudat, a térbeli tájékozódás (vi-
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gyázat: az autóvezetéshez alapszükséglet, mégis a mai 
gyerekek e téren rosszul állnak, valószínűleg a mozgás-
szegénység, a mozgásos tapasztalatok hiánya és a szá-
mítógépes tevékenységek túltengése miatt), a társas kap-
csolatok, az eszközökkel kapcsolatos tudatosság, az ener-
giabefektetés tudatossága.

Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós 
megközelítésben:

E kiadványban ahhoz kap gyakorlatias segítséget 
a testnevelő, hogy az eltérő testi adottságú tanulók ré-
szére is, mindegyiküknek a megfelelő fejlesztő mozgás-
tevékenységet alkalmazhassa, és így mindegyik tanuló 
átélhesse a jól végzett munka örömét: saját ügyességé-
nek fejlődését. Ez nemcsak a testi-lelki egészséghez szük-
séges, de az idegrendszer fejlődésének is eszköze, ezért 
a tanulási eredményességet is segíti.

Jógaalapú mozgásprogram: 
Azon testnevelők, akikhez a jóga közel áll, haszon-

nal forgathatják ezt a kiadványt: a jógagyakorlatok a test-
tudatot, izomtudatot fejleszthetik, és hozzájárulhatnak 
(bár nem helyettesítik) a hatékony tartásjavításhoz.

Stressz-kezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben:
Mai világunkban már a gyermekkorban is jelen van 

a feloldatlan stressz-terhelés, ami az oly gyakori pszi-
choszomatikus (azaz lelki eredetű testi) betegségek egyik 
előidézője. Ezért a lelki egészségfejlesztés egyik fontos 
eszköze a stressz-oldás, a relaxáció. E kiadvány a relaxá-
ció testnevelésben végezhető egyszerű módszereit mu-
tatja be.

Tánc és kreatív mozgás: 
E kiadvány nem tánctanításról szól, csak annak elő-

készítéséről, melyet a testnevelési órába haszonnal épít-
het be a pedagógus, ha ezt közel állónak érzi. A nép-
tánc, ill. társastánc testnevelésben történő alkalmazá-
sához ennél többre lenne szüksége a pedagógusnak, de 
hasznos és értékes segítséget talál a kiadvány gyakor-
lataiban, melyeket a kisebbek-nagyobbak részére is al-
kalmazhat.

Egészség- és személyiségfejlesztő kézikönyv az iskolai 
testneveléshez:

A kiadvány a testnevelő személyiségfejlesztő mun-
káját kívánja tudatosabbá, eredményesebbé tenni, mi-
vel tudott: a test, a lélek és a szellem nem működhet 
egészségesen egymás nélkül. Ez a személyiségfejlesz-

tés természetesen a minőségi testnevelés keretébe ágya-
zottan jelenik meg, és a következő lényeges fejlesztési 
területeket öleli át: széles körű mozgásműveltség; rend-
szeres �zikai aktivitás; egészségtudatos magatartás; fej-
lett önismeret és együttműködésre kész attitűd; felelős-
ségteljes magatartás; problémamegoldó, konstruktív gon-
dolkodás.

A kiadványok közül legizgalmasabbnak a tornater-
men kívül játszható, a testnevelés céljait tekintve hasz-
nos és érdekes játékokat bemutató kiadványt tekinthet-
jük, hiszen napjainkban még nincs minden iskolában 
annyi tornaterem, hogy minden osztály minden test-
nevelési óráját ott tarthassák meg. Ez nem is baj, hiszen 
jóval változatosabb, kreatívabb megoldások születhet-
nek, mint a tornatermi órák megszokott programja.

A TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
ÁGAZATKÖZI SEGÍTÉSE A TIE AJÁNLÁS ÚTJÁN

A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés minél eredmé-
nyesebb megvalósítása érdekében az Oktatásért Fele-
lős Államtitkárság és az Egészségügyért Felelős Állam-
titkárság - jelen sorok szerzőjének közreműködésével 
- 2016 márciusban elkészítette a pedagógusok munká-
jának segítésére a TIE ajánlást, melyben röviden ösz-
szefoglaltuk, hogy a TIE mit is jelent az iskolák min-
dennapjaiban, valamint a mindennapi iskolai életben 
végzendő 4 alaptevékenységhez összegyűjtöttük a fel-
lelhető és javasolható szakmai segítségeket – természe-
tesen a mai kornak megfelelően elektronikus linkek, 
honlapok formájában. A TIE ajánlás címében az isko-
lák szerepelnek, de a szövegben hangsúlyozzuk, hogy 
az óvodák és kollégiumok a megfelelő módosításokkal 
alkalmazhatják ugyanezen ajánlást. A TIE ajánlás el-
érhető a kormányzati honlapon (www.kormany.hu), 
a www.egeszseg.hu honlapon, valamint az Országos 
Gerincgyógyászati Központ honlapján (www.ogk.hu ).

Az Oktatási Hivatal (OH) 2016. április 19-én elküld-
te minden iskola igazgatójának a TIE ajánlást a két ál-
lamtitkár kísérő levelével együtt, valamint felajánlotta, 
hogy ha az Egészségügyért Felelős Államtitkárság óhajt-
ja, az OH hálózatának, a Pedagógiai Oktatási Közpon-
toknak (POK-ok) a szervezésében elő is adhatjuk a TIE 
témát a pedagógiai szakmai napokon. Ezzel a felkínált 
lehetőséggel éltünk, s az egészségügyért felelős állam-
titkár úr által e sorok szerzőjének a TIE terén adott fel-
hatalmazás alapján az előadásokat magam tartottam 
meg. Igen érdekes tapasztalat volt a POK-ok munka-
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társaival, majd vezetőivel találkozni, és nagy öröm volt 
számomra, hogy nemcsak 2016 tavaszán, hanem őszén 
és 2017 tavaszán újra és még mindig hívtak a POK-ok 
országszerte, hogy újabb és újabb pedagógusoknak, egy-
re inkább az igazgatóknak beszéljek a TIE-ről. Az ok-
tatásügy számára most az egyik fontos kihívás az isko-
lai lemorzsolódás csökkentése s erre különös �gyelem 
irányul, ezért újabban azt kérik, hogy a TIE és a lemor-
zsolódás megelőzése közti összefüggést mutassam be. 
Szép élmény, ahogyan a köznevelés középirányítói szá-
mára „leesik a tantusz”: a TIE egésze, de különösen is 
a lelki egészséget elősegítő pedagógiai módszerek és 
a művészetek alkalmazása éppen a lemorzsolódást is 
csökkenti.

Legújabban az állami köznevelési intézményfenn-
tartó, a Klebelsberg Központ meghívására az 59 tanke-
rületi központ szakmai igazgatói értekezletén beszél-
hettem és gondolkozhattunk a TIE minél jobb megva-
lósításáról. A fenntartó nyilván számos módon hang-
súlyozhatja és elősegítheti intézményeiben a TIE mi-
nél jobb megvalósítását. A fenntartó ezen fontos sze-
repe miatt együttműködés kezdődött az evangélikus 
és a református iskola-fenntartó szervezettel is.

A KÖZNEVELÉSI KEREKASZTAL MUNKÁJA 
A TELJESKÖRŰ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉST 
SEGÍTI 

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős állam-
titkár úr felhatalmazásával részt veszek a 2016. év ele-
jén felállt és azóta rendszeresen működő Köznevelési 
kerekasztal munkájában. Örömmel tapasztalom, hogy 
a köznevelés jobbításáért, megújításáért dolgozó kor-
mányzati és minden egyéb szereplő előtt ma egyértel-
műen világos: a régi, megszokott oktatási-nevelési mód-
szereket a mai gyermekeken már nem lehet eredmény-
nyel alkalmazni, ezért a pedagógusok módszereinek meg 
kell újulniuk. Az ún. frontális oktatás helyett a gyere-
kek érdeklődését felkeltő, őket bevonó, az ő aktív köz-
reműködésüket igénylő pedagógiai módszerek alkal-
mazását kívánják a pedagógusok közt elterjeszteni – akik 
ezeket számos EU-s projekt keretében már megismer-
hették, ill. újabb projektekben tapasztalhatják meg. 
A pedagógusok úgy fogalmaznak: ők érdeklődő, moti-
vált, jól nevelt, más szóhasználattal: boldog gyerekeket 
szeretnének tanítani. Mi a népegészségügy részéről ezt 
a gyerekek lelki egészségének, ill. a lelki egészséget szol-
gáló pedagógiai módszereknek hívjuk. A Köznevelési 

kerekasztalban folyó megújítási munka másik ága a Nem-
zeti alaptanterv és a kerettantervek – időszakonként szük-
séges – átdolgozása. Ebben az irreálisan nagy tananyag 
csökkentése helyett a megfelelő súlyozásra helyezik 
a hangsúlyt, és a súlyozáskor a gyerekek egészsége az 
egyik fő szempont. E munka kézbentartója az MTA agy-
kutató pszichológus professzora, Csépe Valéria, aki egyik 
pedagógiai szakterület iránt sem elfogult, viszont a tu-
dományos megalapozottság mellett a józan, gyakorla-
tias észjárás megtestesítője. Alkalmam van vele együtt 
gondolkozni, így ezt a megújító munkát is közelről lá-
tom és a TIE azaz a gyerekek jobb egészsége szempont-
jából reménytelinek tartom.

A köznevelésben annyira szükséges megújulás jelen 
folyamatait támogató egyik nagy köznevelési projekt 
a lemorzsolódás csökkentését célozza, ez magától érte-
dődően egyúttal a TIE megvalósítását is jelentősen elő-
segíti. Másik nagy köznevelési projekt a Digitális Ok-
tatási Stratégia (DOS) megvalósítását célozza. A DOS 
a címéből adódó jogos előfeltételezéssel szemben a gye-
rekek jobb egészségének szolgálatát segíti, ugyanis a mai 
világban megkerülhetetlenné vált okos eszközöket („kü- 
tyüket”) a nevelési célok szolgálatába állítja, azaz be-
fogja a vitorláinkba s ezzel a pedagógusok régi mód-
szereit újabbakkal váltja fel. Erre egy fontos példa, hogy 
a digitális oktatás során a gyerekeknek csoportos fel-
adatokat adnak, melyeket kütyüik használatával közö-
sen oldanak meg, majd egymásnak számolnak be – ez 
a lelki egészséget elősegítő egyik hatásos pedagógiai mód-
szer, melyet kooperatív vagy kiscsoportos tanulásszer-
vezésnek hívunk.

A TIE SZAKMAI SEGÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 
A NÉPEGÉSZSÉGÜGY INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRŐL

A köznevelési intézmények, a pedagógusok nyilván-
valóan sok segítségre szorulnak a TIE minél jobb vég-
zéséhez, hiszen általánosságban elmondható, hogy az 
iskolákban nincs az egészségfejlesztéshez értő egész-
ségtan tanár.

Az iskolák pedagógusai részére a szakmai segítség-
nyújtás első vonalát az iskola-egészségügyi szolgálat je-
lenti, hiszen az iskolavédőnő és az iskolaorvos jogsza-
bály szerint [8, 9] is szereplője az egészségfejlesztésnek. 
Ezzel kapcsolatos gyakori hiba, hogy a pedagógusok 
teljesen ráhagyják az egészségfejlesztési tennivalókat az 
iskolavédőnőre és iskolaorvosra, így azok az egészség-
fejlesztési tennivalók, amiket a pedagógusnak a min-
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dennapi munkájában kellene végeznie, elmaradnak. 
A TIE ajánlás készítésének egyik célja éppen ennek az 
anomáliának a megszüntetése volt: a pedagógusokban 
tudatosuljon végre a helyes szereposztás. Az iskola-
egészségügy szereplőinek elérése a népegészségügyi, 
ill. az alapellátási csatornákon számos nehézségbe üt-
között a közlemúltban, így konferenciáikon, valamint 
civil szakmai szervezeteiken (Fodor József Iskolaegész-
ségügyi Társaság, Házi Gyermekorvosok Egyesülete, Ma-
gyar Védőnők Egyesülete) keresztül tudtam ill. tudok 
tájékoztatást adni a TIE ajánlás pedagógusok részéré-
re történt elkészítéséről és iskolákhoz jutásáról.

A TIE szakmai segítésének következő vonalában a há-
ziorvosok azonosíthatók. Közülük többen a felnőtt és 
gyermek háziorvosi feladatok mellett még iskolaorvo-
si teendőket is ellátnak. A háziorvosi praxisközösségi 
modellprogramban [10] a háziorvos mellett dolgozó 
dietetikus, gyógytornász-�zioterapeuta és pszicholó-
gus sok olyan segítséget tud az iskoláknak nyújtani, 
ami a TIE eredményes végzéséhez jelentősen hozzájá-
rulhat (ezeket alább részletezem).

A népegészségügy intézményrendszerében még két 
fontos szereplői kört azonosíthatunk: a megyei kor-
mányhivatalokban dolgozó megyei tisztifőorvosokat 
és munkatársaikat (járási tisztifőorvosokat, egészség-
fejlesztő munkatársakat), valamint az Egészségfejlesz-
tési Irodák (rövidítve: EFI-k) 94 irodát számláló orszá-
gos hálózatát.

A megyei tisztifőorvosok részére 2016 őszén nyílt al-
kalmam tájékoztatást adni a TIE ajánlás elkészüléséről 
és iskolákhoz kerüléséről. Ezt követően Jász-Nagykun- 
Szolnok és Vas megye tisztifőorvosa kért együttműkö-
dést TIE-ügyben, ami mindkét esetben a TIE-ről szóló 
részletes tájékoztatást követő közös gondolkodás meg-
indulásában valósult meg, így egyelőre ígéretesnek 
mondható. Somogy megyében 5 éve működik a Megyei 
Egészségfórum (MEF), melynek munkájába dr. Fad-
gyas Erzsébet megyei tisztifőorvos kezdettől fogva be-
vont, a TIE ajánlás nyomán felállt új helyzetben az isko-
la-egészségüggyel fogok találkozni a tanévkezdéskor.

Az EFI-kkel a TIE segítése ügyében szintén elkez-
dődött az együtt-gondolkozás, ill. két EFI-vel a közös 
munka is. Ennek kapcsán az Oktatási Hivatal (OH) Ka-
posvári Pedagógiai Oktatási Központja javaslatára együtt-
működési megállapodás megkötését szorgalmaztuk az 
OH és az EFI-k működését koordináló egészségügyi 
intézmény között. Végül 2018. áprilisban az OH és az 
Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) aláírta az együtt-
működést.

A TIE SZAKMAI SEGÍTÉSÉNEK FELADATAI

A TIE 4 egészségfejlesztési alapfeladatának szakmai 
segítésére az alábbi tevékenységek végzése lenne hasz-
nos a népegészségügy részéről:

I. Egészséges táplálkozás

A közétkeztetési rendelet elvárásai szerinti egészsé-
ges táplálkozás megértetése, sőt megszerettetése nagy 
kihívást jelentő pedagógiai feladat (TIE I. és egyben 
a TIE IV. tevékenység része), amiben a pedagógusok-
nak segítségre van szükségük. Az iskolaegészségügy mel-
lett rendkívül hatásos szakmai segítő a dietetikus, akit 
ezért közel kellene vinnünk az iskolákhoz, óvodákhoz, 
kollégiumokhoz:
– tarthatna a gyerekek részére interaktív foglalko-

zást az egészséges táplálkozásról,
– elkísérheti a gyerekeket különböző típusú boltok-

ba, piacra, hogy a gyakorlatban megismertesse az 
egészségtudatos választás szempontjait (köztük 
a helyi termelés-helyi fogyasztás összekapcsolásá-
nak előnyeit is),

– a gyerekek érdeklődését kellően felkeltheti az is-
kolakert kialakítása és művelése iránt,

– főzési alapismereteket taníthatna (ha van tankony-
ha, akkor a gyakorlatban is),

– a szülők is részt vehetnének a fenti programokon, 
így az ő egészségtudatosságuk is javítható lehet.
A dietetikus a háziorvosi praxisközösség, ill. az EFI 

által rendezett bármely egészségfórum szereplőjeként 
taníthatja a felnőtteknek az otthoni tennivalóikat, va-
lamint egyúttal az iskolák, óvodák, kollégiumok TIE 
munkájának otthoni segítésére is felhívhatja a �gyel-
müket. 

II. Mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő 

testmozgás

A mindennapos testnevelés egészségfejlesztési kri-
tériumainak [11]teljesülését a szülők tájékoztatásával 
kellene elősegíteni, ami a háziorvosi praxisközösség és 
az EFI-k minden olyan rendezvényéhez hozzáilleszt-
hető lehet, amely a lakossághoz szól. A szülők így ott-
honról jobban támogathatnák gyermekeik részvételét 
a mindennapos testnevelésben, ezzel az indokolatlan 
felmentések visszaszorítását is elérhetjük.

Az egészségfejlesztési kritériumok közül a minden 
gyermek és tanuló részére szükséges hatékony tartás-
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korrekció [12] megvalósulását külön is segíthetné a házi-
orvosi praxisközösség és az EFI: a testnevelő pedagó-
gusok (óvónő, tanító, testnevelő tanár) részére az OH 
hálózata, a POK-ok szakmai műhelyfoglalkozásokat szer-
veznek, melyeken a háziorvosi praxisközösség vagy az 
EFI által �zetett, erre felkészített gyógytornász tarthat-
ná meg a mozgásanyag gyakorlati oktatását, majd az 
iskolákba (esetleg óvodákba) elmenve a pedagógusok 
munkáját meg is nézhetné és segíthetné [13].

III. Lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek 

és a művészetek alkalmazása

A háziorvosi praxisközösség és az EFI a pedagógu-
sok hivatás-személyiségének gondozásában, azaz lelki 
egészségük fejlesztésében tudna segíteni azzal, hogy az 
Oktatásért Felelős Államtitkárság terveivel is összhang-
ban állóan az alábbi bevált programokat megvalósítja 
a pedagógusok részére:
– Mentálhigiénés Alapprogram (MAP) nevű, akkre-

ditált pedagógus-továbbképző program a pedagó-
gusok részére (a háziorvosi praxisközösség és az 
EFI saját szakembere vagy más, ehhez szükséges 
képesítéssel rendelkező szakember útján)

– Williams Életkészségek (WÉK) nevű, akkreditált 
pedagógus-továbbképző program a pedagógusok 
részére (a háziorvosi praxisközösség és az EFI sa-
ját szakembere vagy más, ehhez szükséges képesí-
téssel rendelkező szakember útján)

– resztoratív kon¿iktus-kezelés megtanítása a peda-
gógusoknak (a háziorvosi praxisközösség és az EFI 
saját szakembere vagy más, ehhez szükséges ké-
pesítéssel rendelkező szakember útján).
A lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek al-

kalmazásának rendkívüli szükségességét, valamint a mű-
vészetek lelki egészséget és tanulási eredményességet 
egyszerre elősegítő kiváló hatását a szülőkben és peda-
gógusokban tudatosítani lenne szükséges, erről egyes 
lakossági rendezvényeken adhatna tájékoztatást a há-
ziorvosi praxisközösség és az EFI.

IV. Egészség-ismeretek készséggé váló átadása

Az egészség-ismeretek széles körének készséggé vá-
ló átadásában a pedagógusok igen sok segítséget igé-
nyelnek. Első segítőjük természetesen az iskola-egész-
ségügyi szolgálat, de még így is sok olyan téma marad, 
amihez külső szakember bevonása szükséges. Ahogyan 
az a TIE ajánlásban is szerepel, az egyes témákhoz ér-

tő, a gyerekekhez jól szólni tudó, hivatás-szeretetből in-
gyen jövő szakember (orvos, védőnő, dietetikus, gyógy- 
tornász, pszichológus, nővér, mentős) a népegészség-
ügyi országos intézmény ajánlása nélkül hívható. Az 
iskolaegészségügy, a háziorvosi praxisközösség és az 
EFI, valamint a megyei, ill. járási népegészségügyi főosz-
tályok közti szakmai kapcsolat megteremtése révén vá-
lik lehetővé, hogy az egyes intézmények közelében meg-
találják a megfelelő szakembereket. 

Az egészség-témák feldolgozása az iskola minden-
napi életén belül történhet az egyes tanórák keretén be-
lül (pl. biológia-egészségtan, osztályfőnöki, kisebbek-
nél környezetismeret stb.), vagy olyan szakkörszerű fog-
lalkozásokon, melyen az adott osztályok minden tagja 
részt vesz. Ehhez az is szükséges, hogy az iskola egész-
ségnevelési programja jól tartalmazza a TIE tevékeny-
ségeket, ill. hogy az egészség-ismeretek témalistájának 
elemei az iskola éves tanterveiben úgy jelenjenek meg, 
hogy végül az iskola valamennyi évfolyamának ideje 
alatt a tanulók minden témával foglalkozzanak. Nem 
lenne lelkiismeretes, ha bármelyik témából kimarad-
nának, és így készületlenül engednénk őket az életbe.   

Az egészség-ismeretek készséggé váló átadásához olyan 
módszerek szükségesek, amik a gyerekeket, �atalokat 
„megfogják”. Erre okostelefonjaik kiváló lehetőséget ad-
nak, ezért érdemes a tudnivalókat a gyerekekkel kibá-
nyásztatni az internetről, lehetőleg csoportos feladat-
ként, amit aztán a talált információk értékelése és fel-
dolgozása követhet. A végén a feladattal foglalkozó gye-
rekcsoport mutathatja be frissen szerzett tudományát 
a többi gyereknek. Így a kortárshatást jóra használhat-
juk, és amit a felnőttől meg sem hallgatna a �atal, azt 
a kortárstól könnyebben elfogadja.

Létező segítség mindehhez a TIE ajánlásban össze-
gyűjtött számos hasznos link, valamint az Okosodo-
boz portál [14] egészség-témában elkészült 600 online 
játékos feladata, 100 animációs kis�lmje is (ez a hon-
lap még nem szerepelt a TIE ajánlásban). Az EFOP pro-
jektek közt pedig további, a mai gyerekekhez közelálló 
információforrás készül az egészség-témákban.

KÖVETKEZTETÉS

A TIE jogszabályi előírását követően a köznevelés-irá-
nyítás minden szintjén jelentős támogató szándék ér-
zékelhető annak érdekében, hogy az iskolákból kikerü-
lő �atalok minél egészségesebbek és képzettebbek le-
gyenek: felismerték, hogy e kettő párhuzamosan halad 



eredeti közlemények

népegészségügy / 96. évfolyam 1. szám (2018)

76

és részben hasonló eszközökkel érhető el. Így hazánk-
ban az EVSZ „Egészség 2020” elvei mentén fejlődik 
a köznevelés rendszere, és ez jelentős felelősséget ró az 
egészségügyre, azon belül a népegészségügyi szereplők-
re, hogy a teljeskörű iskolai (és óvodai, kollégiumi) egész-
ségfejlesztés terén a lehető legtöbb segítséget nyújtsák 
a pedagógusoknak. A segítségnyújtásban az orvosi sze-
replők mellett a védőnőkre, dietetikusokra, gyógytor-
nász-�zioterapeutákra, pszichológusokra, valamint az 
elhivatott nővérekre, mentősökre is számítanunk kell. 
Fontos, hogy a népegészségügy intézményrendszerének 
működését az egészségügyi vezetők úgy alakítsák, hogy 
a pedagógusok TIE-munkájának segítését a megfelelő 
szakemberek bevonásával hatékonyan végezhessék.
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