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ÖSSZEFOGLALÁS Az örökletes emlő- és petefészekrákok túlnyo
mó többségéért a BRCA 1- és a BRCA2-daganatgátlógének 
csírasejtes hibái (mutációk) felelősek. E két, nagykiterjedésű 
gén laboratóriumi vizsgá lata bonyolult és össze tett módszerta
ni megköze lítést igényel. A génhibaelemz és első lépéseként a 
DNS-bő l polimeráz- láncreakcióval (PCR) sokszorosíth atók a 
gének kódoló szakasz ai, ame lyekben további lépésként egyéb 
módszerekkel lehet vizsgá lni az esetleges eltérések je lenlétét. 
A PCR-rel sokszoros ított DNS szakaszok legbiztonságosabb 
vizsgálata a génhibael emzés „arany standard " módszer éve l, a 
bázi sso rrend -elemzésse l történik. A génhibakeresés során 
mindazoná ltal gyakran először valamilyen előszüréses mód
szert alkalmaznak a génkárosodásra gyanús esetek kiszűrésére, 

amelyet második lépésként követ a kérdéses szakaszok bázis
sorrendjén ek elemzése. Bizonyos népességekre jellemzően a 
BRCA-gé nek ugyanazon hibái fordulnak elő, ami jelentősen 

megkönnyíti az adott népességbe tartozók vizsgálatát. Nagy ki
terjedésű gének hibáinak vizsgálatánál kétféle megköze lítés le
hetséges: vagy a telj es gének időigényes, ám magas találati 
arányú elemzését végz ik el, vagy jóval rövidebb idő alatt csak 

az adot t népességre jellemző gyakori génhibákra összpontosít
va a géneltérések eseteinek zömét állapítják meg. A legmegfe
le lőbb előrejelző laboratóriumi genet ikai vizsgálat tulajdons á
gai közül a gyorsaságo t, a fajlagosság ot és automat izáltságot 
i llető követelmények napjainkban már mind te ljesíthetőek, en
nek ellenére a vizsgá latokat csak nagyon drága, bonyolult mű

szerezettségge l és költséges tesztárakkal lehet elvégezni. A leg
megfelelőbb mego ldás még várat magára. 

Kulcsszavak BRCA 1-gén , BRCA2-gén, génhiba elemzés, 
PCR, szekve nálás 

HÁTTÉR Az emlőrák a nők egy ik leggyakrabban előforduló rák
fajtája ; a nyugati kultúra országa iban egész élethosszra vonat
koztatva a nők kb. 10-12%-ánál fej lődik ki. Majdnem egy év-
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tizede már annak, hogy a rákkut atók sikerrel azonosították és 

klónozták az első emlőrákgéneket, előbb a BRCA I-et, majd 
nem sokka l később a BRCA2-t , amelyek az öröklete s emlő- és 
petefészekrák kialaku lásáért és családo n belüli halmozódásáért 
fele lősek . E daganatgátlógének elnevezése az emlőrák ango l 
megfelelőjéből (breast cancer) ered. Az összes emlőráknak 

arány lag kis része , kb. 5-7 %-a tekinthető örök letesnek, s az 
eddigi adatok alapján ennek a hányadnak kb. a fele a BRCAl
gén, további harmada ped ig a BRCA2-gén elváltozásainak kö
vetkeztében alakul ki (J. ábra) . E két gén együttesen tehát az 
örökletes emlőrákok túlnyomó többségéért felelős; a maradék 
(az em lőrákok 16%-a) egyéb , ritkább em lőrákgének (pl. P53, 
PTEN stb.) hibáinak tudható be. A petefészekrák az emlőrák
nál jóva l ritkább, azonban az érintett szerv rejtett hasüregi el
helyezkedése miatt általában későn kerül felismerésre, amely 
így már előrehaladott stádiumban van, és nem, vagy csak ne
hezen kezelhető. A petefészekrákoknak kb. 10%-a tekinthető 

örök letesnek . 

1. ábra Az összes emlőráknak több mint 90%-a véletlenszerűen kialakuló, ún. 

,,sporadikus" eset, kis hányaduk (5-7%) azonban örökletes. Az örökletes em

lőrákoknak hozzávetőlegesen a feléén a BRCAl-gén, egyhannadáén a 

BRCA2-gén, a maradék hányadén pedig egyéb ritka emlőrákgének eltérései 

felelősek. 

Mind a BRCA 1- mind a BRCA2-gé n csírasejte s, azaz öröklő
dő hibái elsősorban emlőrákot, ritkábban petefészekrákot 
okoznak. A kétfajta gén által okozott rákbetegségek között 
azonban határozott különbség érzékelhető. A BRCA 1-génelté
rések az em lőrák mellett elég nagy eséllye l petefészekrákra is 
haj lamos ítanak. Ezzel szemben a BRCA2-gén tisztán emlő

rákgénnek tekinthető, mivel ritkábban okoz petefés zekráko t, 
viszont cs írasejte s hibái a női emlőrák mellett az egyébként 
igen ritka férfi emlőrákra is hajlamosítanak. 
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Mindkét daganatgátlógén nagy kiterjedésű, sok kódoló sza
kaszból , ún. exonbó l áll. Vázlatos exon- intron szerkezetüket és 
a gyakori eltérések génen belüli elhelyezkedésé t a 2. ábra mu
tatja. Mindké t génben igen nagyszámú hibát találtak: a 
BRCA !-gé nben több mint 1300 különböző eltérést, a BRCA2-
génbe n pedig több mint 1400 különböző hibát azonosítottak. 
Úgy tűnik azonban, hogy egyik génben sincs ún. mutációs „hot 
spot", azaz olyan szakasz, amelybe n a hibák az átlagosná l sű
rűbben fordulnának elő. Jelentős mennyiségű kutatási adat 
gyűlt már össze az egyes génhibák népességi gyakor iságára, il
letve az egyes népességekre jelleg zetes génelté rések meghatá
rozására vonatkozóa n (1). Úgy találták, hogy bizonyos népes
ségekben az adott népességre jellemző génhibák fordulnak elő, 

ami megkönnyíti az adott népességbe tartozók génvizsgálatá t. 
A hazai népességben három BRCA 1- és két BRCA2-génh iba 
fordul elő arány lag nagyobb gyako riságga l (2. ábra), így en
nek az 5 géne ltérésnek a tesztelésével az örökletes emlő- és pe
tefészekrákos esetek túlnyomó többsége felfedhető (2). 
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szorozn i. Az eddig felvázolt lépéseket (denaturá lás, primerbe
kötődés, DNS-szál-építés) kb. 30-35-szö r szakaszosan megis
mételve a PCR végén az adott DNS-szakaszból nagy mennyi
séget nyerünk. 

Nagy kiterjedésű gének hibaelemzé sében kétfé le alapvető 

megközelítés lehetséges: vagy a teljes gént vizsgá ljuk, vagy 
csak az adott népességre jellemző gyakori génhibákra szűrünk. 
A teljes gén vizsgálat a BRCA 1- és BRCA2- gének esetében ha
talmas munkát , több mint 80 PCR- és az azt követő, egyéb 
módszerekkel történő molekuláris genet ikai vizsgálatot je lent, 
a gyakori génhibák elemzése viszont csak hibánként egy, azaz 
összesen 5 PCR-vizsgálatot. 
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3. ábra A polimeráz-láncreakció (PCR) főbb lépései. Első lépésben 95°C-on 

kettéválasztjuk a mintafelületként szolgáló DNS-szálat, majd alacsonyabb hő

mérsékleten a megfelelő helyükre bekötődnek a bázis-kiegészítő primerek, ezt 

2. ábra Az ábrán a BRCA 1-és a BRCA2-gének vázlatos exon/intron (kódo- követően 72°C-on a primerekből kiindulva egy speciális hőtűrő DNS-polime-

ló/nem kódoló szakaszok) szerkezete látható. Az első és utolsó, illetve a ráz segítségével felépül az új DNS-szál. E lépéseket (DNS-szál-szétválasztás -

hosszabb exonokat számmal jelöltük. Mindkét gén igen nagy kiterjedésű: a primerbekötődés - DNS-szál-építés) kb. 30-35-ször szakaszosan megismételve 

BRCAJ-gén 24 exonból, a BRCA2-gén 27 exonból áll. Mindkét génen feltün- a PCR végére az adott DNS-szakaszból nagy mennyiséget nyerünk. 

tettük a hazai népességben gyakoribb csírasejtes hibákat 

A LABORATÓRIUMI GENETIKAI VIZSGÁlAT A genetikai vizsgá latot 
a molekuláris genetika i laboratór iumokban a nagy molekulasú
lyú, általában a környéki vér nyiroksejtjeiből kinyert kromo
szóma-DNS-bői végzik. Ehhez mindössze egyetlen cső (10 ml) 
alvadásgáto lt (EDTÁ-s vagy heparinos) vérminta szükséges. A 
kinyert nagy moleku lasúlyú kromoszóma-DNS-bői polimeráz 
láncreakcióval (PCR) sokszorosíthatók (amplifikálhat ók) a 
DNS tetszőleges szakaszai , amelyekben további lépésként 
egyéb módszerekke l lehet vizsgáln i az eset leges génhibák je
lenlétét. A polimeráz láncreakció (3. ábra) a molekuláris gene
tika egyik alapvető, közel 2 évt izede használt és mára egyik 
legelterjedtebb eszköze. Lényege , hogy vele tetszőleges DNS
szakasz sokszoroz ható a kívánt DNS szakaszra tervezett speci
fikus oligonukleotidprimerek segítségével. Ez úgy zajlik , hogy 
első lépésben magas hőmérsékleten szétválasztjuk a kettős 
DNS-szálat (denaturáció), majd alacsonya bb hőmérsékleten 

megfelelő helyükre bekötődnek a specifikus primerek, ezután 
72°C-on a primerekből kiindulva egy sajátságos hőtűrő DNS
polimerázenzim segítségéve l és a reakcióe legyben található 
nukleot idok beépíté séve l felépül az új DNS-szál. A PCR-re l 
sokszorosí tható DNS hossza korlátozot t, általában 200-500 bá
zis hosszúságú DNS-szakaszokat szokás szokványosa n felsok-
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A PCR-rel sokszoros ított DNS-szakaszok báz isainak legbiz
tonságosabb és legalaposabb vizsgálata a bázissorrend vizsgá 
latával (szekvenálással) történik. Ez a génhibaelemzés „arany 
standard" módszere , amely azt jele nti, hogy egy előzetesen 

sokszorosított „PCR-termék " bázisról-bázi sra történő elemzé
sével megállapítják a bázisok pontos sorrendjét, és az esetlege
sen előforduló hibákat vagy polimo rfizmusokat ily módon is
merik fel és határozzák meg elhelyezkedésüket. Minden eset
ben ún. ,,kétirányú szekvená lást" végeznek, azaz mindkét 
irányból elvégzik a sorrendelemzést, ugyani s csak az ily mó
don megerősített eredmény tekinthető megbízha tónak . Külön
böző típusú géne ltérések je llegzetes sorrendv izsgá lati képét 
mutatja a 4. ábra . 

A génvizsgálat során gyakra n nem közvet lenül sorrendvizsgá
lattal történik az eltérés megállapítása, hanem először valami
lyen előszűréses módszert alkalmaznak a génhibára gyanús 
esetek kiszűrésére, amelyet második lépésként a kérdéses sza
kaszok bázissorrendjének meghatározá sa követ. Ilyen előszű

réses módszerek többek között az egyszálú DNS konformáci
ós polimorfizmusa (single strand conformation po lymorphism: 
SSCP), a heterodup lex analízis (HDA) és a p rotein trunkációs 
teszt (PTT). Ezen módszerek meggyorsítják és olcsóbbá teszik 
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A laboratóriu mi DNS-vizsgálatok buktatói: a BRCAl- és a BRCA2-g énhibá k elemzése 

4/a ábra Egy emlőrákos beteg BRCA 1-gén vizsgálatának eredményeképpen 

a gén 20. exonjában kimutatható volt egy 5382insC eltérés. Ez a hiba, miként 

az összes beékelődés (inszerció) és szakaszkiesés (deléció), a génhibák ún. 

„frameshift" vagy kereteltolódásos csoportjába tartozik. Mivel a DNS-ben a 

két allél egyszerre van jelen, és azokat így egyszerre vizsgáljuk, az 5382. nuk

leotid pozícióban az extra citozinbázis beékelődésétöl kezdve a normális és a 

kóros gén bázisai egymáson eltolódva láthatók. 

4/b ábra Az ábrán egy másik típusú, ún. egybázisos génhibára látható példa. 

Ebben a mintában a BRCA2-gén 3. exonjában lehetett kimutatni egy eltérést. 

A nyíllal jelölt helyen az eredeti, ép gén (vad allél) adeninje mellett a másik 

allélon található adenin citozinra cserélődött, s ez a báziscsere tirozin>cisztein 

aminosavcserét okoz a fehérjeképződés során. 

a vizsgá latok egészé t. Hátrányuk viszont, hogy a sorrendelem
zéshez viszo nyítva nem anny ira pontosak. Az imént felsoro lt 
elöszűréses elj árások közü l némelyik nem képes azonosítani 
bizonyos génhibákat. 

Az összes eddig említett génhiba kimutatás i módszer PCR-en 
alapul, azaz PCR-rel felsokszorozo tt, átlagosan 200-500 bázis 
hosszúságú DNS-töredékekben vizsgáljuk az eltérések j elen
létét. Léteznek azonban olyan génhibák , amelyek igen nagy ki
terjedésű, akár teljes géneket érintő szakasz kiesések (delé
ciók). Egy ilyen terü letet PCR-re l sokszoros ítva csak az ép 
gént (allélt) sokszorozz uk fel, a kiesett szakaszt nem, és az ezt 
követő sorrendviz sgálattal - mivel csak az ép gént elemezzük 
- nem találunk semm ilyen elváltozást, ugyanis a PCR során 
„eltűnik" az egy, illetve két génvá ltozatból (allélból) származó 
mennyi ségkülönbség. A szakaszkiesések egy része tehát a 
PCR-en alapuló módsz erekke l álnegatív eredményt ad. A 
BRCA 1-daganatgá tlógé nben bizonyos népességek ben (pl. 
Hollandia) ismeretesek ilyen típusú nagy kiterjedésű szakasz
kieséseket. Természetesen ezek kimutatására is létezne k alkal
mas módszerek (pl. Southem-blot -hibridizáció), azonban egy 
minden lehetőségre kiterjedő átfogó, PCR-es és nem PCR-e n 
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alapuló génhibavizsgálati útmutató kidolgozása és mindennapi 
alkalmazása igen bonyolult, pénz- és időigényes, amelyn ek ki
alakítása csak néhány országos vagy nemzetközi szintű intéz
ményben célszerű. 

Az eddig tárgya ltak szerint a génhibavizsgá lat módszereit te
kintve vagy amellett döntünk , hogy a telje s gének időigényes 

vizsgá latát végezzük el, vagy jóva l rövidebb idő alatt, a gyako

ri génhibákra összpontos ítva csak a géneltérések zömét azono
sítjuk. Az első módszer a BRCA-gé nek esetében hónapokat is 
igénybe vehet. Az utóbbi esetben viszont a géneltérések egy ki
sebb hányadát nem ismerjük fel. Az alkalmazott módszerek te
kintetében pedig vagy az időigényes, drága, ám igen pontos 
sorrendvizsgálattal végezzük el a génelemzést, vagy valami
lyen más, olcsóbb, gyorsabb , de kevésbé pontos előszűrést al
kalmazó módszerrel, amelyet a gyanús szakaszok bázisso r
rendjének meghatározása követ. Ezen gyakorlati és módszerta
ni megközelítéseket , illetve előnyeiket és hátrányaikat fogla lj a 
össze az / . táblázat . 

1. táblázat A génvizsgálatok módszerei, előnyei és hátrányai 

Megközelítés Teljes gén- Teljes gén-

Előny 

Hátrány 

vizsgálat vizsgálat 
bázissorrend - elöszt1réssel 
meghatáro-
zással 

A teljes gént A teljes gént 
érinti, igen érinti, jó gén-
jó génhiba- hiba-fel is-
felismerési merési arány 
arány 

Lassú, az 
Lassú, igen egyes gén-
drága hibák felis-
(2760 $*), merési 
a nagy kiter- aránya (szen-
jedésű zitivitás) 
szakasz- nem 100%-os 
kiesések 
elveszít-
hetők 

Gyakori gén
hibák vizs
gálata bázis
sorrend-meg
ha tározással 

A vizsgált 
génhibára 
nézve 100%-
os módszer 

A felismerési 
arány függ az 
adott népes-
ségre je l-
lernző génel-
térés fajtáktól 
(Az esetek 
egy részét 
nem tárja fel) 

Gyakori 
génhibák 
vizsgála ta 
előszt1réssel 

Olcsó, gyors 

A felismerési 
arány függ az 
adott népes-
ségre jellem-
ző géneltérés-
fajtáktól; a 
vizsgálat 
azonban a 
génhibákra 
nézve sem 
100%-os 
(sem a speci-
ficitás, sem a 
szenzitivitás) 

• A teljes BRCA-gének bázisainak sorrendvizsgálatára szakosodott amerikai 

Myriad Genetics laboratóriumi cég ára 

A nagy kiterjedésű gének vizsgálatakor előfordul, hogy olyan 
genetikai eltérést azonos ítunk, amely ismeretlen hatású, azaz 
nem dönthető el róla egyértelműen, hogy betegséget okozó 
génhiba-e vagy közömbös (ártalmatlan) génváltozat (polimor
fizmus). Az ilyen eltéréseket (var iánsokat) nem osztá lyozható 
változatoknak vagy ismeret len jelentőségű változatokn ak 
(,,UV": unclassified variant" vagy "VUS": variant of uncertain 

s ignificance) nevezzü k. Ezekben az esetekben nagyon körülte
kintően kell a genetikai vizsgálat eredményét értékelni, utalva 
arra, hogy a kapott eredmény alapján nem dönthető el a talált 
elváltozás és a rossz indulatú megbetegedés okozati kapcso lata. 
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KÖVETKEZTETÉSEK A genetikai v izsgá latokkal kapcsolato s kér
déskör laborat óriumi megközelítése , amint láthattuk , bonyo lult 
és össze tett . Fontos döntést igényel a vizsgálat alap megköze
lítése, neveze tesen, hogy teljes génhibaelemzést végzünk-e, 
vagy csak a gyako ri génhibákat keressük. A gyakori génhibák 
teszteléséhez elengedhetet lenül szükséges az adott népességre 
jellemző gyako ri alapító génhibák ismeret e, amely részletes 
előzetes népesség i kutat ásoka t feltételez . Módszertan i szem
pontból fontos az adott esetben leginkább megfelelő módszer 
kivá lasztása , amellye l a lehető legröv idebb idő alatt , lehetőleg 

miné l o lcsóbban, a lehető legtöbb géneltérés kimutath ató, ané l
kül , hogy az alkalmazott vizsgá lat fajlagosságáva l (spec i
ficitásáva l) kapcso latban mega lkudnánk. Láthat ó tehát, hogy a 
genetikai vizsgá lómódszer kiválasztásako r és alka lmazásakor 
egyfajta egye nsúlykeresés zajlik az idő-, a költségtényező és a 
szenz itivitás között . Ma már léteznek bizonyos lehetséges "k i
törési pontok ", amelyekke l a hagyományos tó l merőben eltérő 

rendszerekbe n a korábbiakhoz képest jelentősen csökkenthe 
tők a vizsgálómó dszerek hátrányai. Ilyenek példáu l a DNS
chip módszer, a DHPLC (denatur áló HPLC), illetve biztató a 
hagyományo stól eltérő elven működő olcsóbb, nagy teljesítő

képességű bázissorre nd- vizsgá ló módszerek közelmú ltbeli 
nagyará nyú fej lődése is. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy ezek
nek az új eljá rásoknak is van valamilyen gyenge pontj uk: leg
gyakra bban a beszerzendő műszer sok haza i laboratór ium szá
mára elérhetetle nül magas ára. 

Egy laborató riumi genetikai vizsgá lómódszer akkor tekinthető 

teljese n megfelelőnek, ha 1) a kitűzött cé lon be lül minden kó
ros eltérés t (génhibát) kimutat (100%-os felismerési arány) , ha 
nem ad álpozitív eredmé nyt (100%-osan fajl agos), gyors, ol
csó, önműködő és a célra alkalmas módszerek közül a legegy-
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szerűbb. Klinikai szempontból természetesen a leglényegeseb b 
a vizsgá lat pozitív és negatív „prediktí v" értéke (a talált génhi
bát hordozók közül hány fog való ban megbetegedni, illetve 
milyen hányada marad valóban betegségme ntes azoknak, akik
nél nem sikerült génhibát kimutatni ). Ezek a szempo ntok azon
ban túlmutatnak a laboratóriumi vizsgá lat megtervezé sének 
keretein , hiszen ahhoz csak a tudomány mindenkor i állása sze
rinti ismeret használható fel. Ez tehát az az ideá lis kép, amelyet 
egy laboratóri umi genetikai vizsgá latnak el kell érnie, illetve 
minimáli s követelmén yként lega lább meg kell közelítenie. 
Ami a gyorsaságot, fajlagosságot és önműködő képessége t il
leti, ezek a követe lmények mind teljesíthetőek, sőt, napjaink
ban már adottak is, ez azonban nem jelenti azt, hogy a vizsgá
latokat egyszerűen és olcsón el lehetne végezn i. Sajnos nagy 
értékű, bonyolult műszerezettség és költséges tesztárak j ellem
zik a je lenlegi helyze tet, az igaz i megoldás tehát még várat ma
gára. 
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