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BEVEZETÉS  A genetika az orvostudomány különbözô területein 
is fontos kórismézési eszközzé vált. A szülész-nôgyógyászok 
számára kívánatos, hogy tisztában legyenek a genetikai ténye-
zôk szerepével a termékenységi nehézségek, a vetélések és a 
fej lô dé si rendellenességek elôfordulásakor. A genetika nö vek vô 
fontossága ellenére sok orvos kevéssé tájékozott abban, hogyan 
alkalmazható a klinikumban. Az alábbiakban a kü lön bö zô gene-
tikai tényezôk közül a citogenetikai eredetû rendellenességeket 
foglalom röviden össze. Hangsúlyozom, hogy bizonyos esetek-
ben a kromoszómavizsgálatok a génhibák elô for du lá sa kor is 
tájékoztathatnak. Némi áttekintést biztosítva er rôl a terü let rôl, 
segítünk a klinikusoknak abban a döntésben, hogy mikor érde-
mes genetikai tanácsadóba küldeni a betegeket, valamint abban, 
hogy a genetikai vizsgálat eredményét is jobban tudják értékelni.

ALAPVETÔ CITOGENETIKAI ISMERETEK  A citogenetikai vizsgá-
latoknál a kromoszóma-rendellenességeket értékeljük. A kro-
mo szó má kat hosszú DNS-fonal és a DNS-t körülvevô fehérjék 
alkotják. A DNS-fonal a nem osztódó sejtmagban többnyire 
laza szerkezetû, ezáltal lehetôvé válik a gének mû kö dé se. 
A laza szerkezetû DNS a sejtosztódás alatt veszi fel a mik rosz-
kóp ban is jól értékelhetô tömör szerkezetet. A szokásos cito ge-
ne ti kai vizsgálatokhoz tehát osztódó sejtekre van szükségünk, 
ezt általában a sejtminta (pl. limfocita, magzatvízsejtek) szövet-
tenyésztésével érjük el. Megjegyzendô, hogy az utóbbi idôben 
egyre több molekuláris genetikai módszert (FISH, aCGH) is 
alkalmaznak a citogenetikai kiértékelésekre. Ezeknél az eljárá-
soknál – amelyeket leginkább célzottan egyes eltérések kimu-
tatására használnak – nem feltétlenül szükséges az osztódó sejt. 

Mikroszkóppal a tárgylemezen az osztódásban lévô sejtek 
kromoszómái egy halmazban láthatók. Különbözô festési 
módszerekkel az adott kromoszómára jellemzô sávos mintá-
zatot kapunk. A kromoszómákat számítógép segítségével a 
méretük, az alakjuk (amelyet a centromer helye határoz meg) 
és a sávmintázat alapján kariotípusba rendezzük (1. ábra). 
A centromer fölötti rövidebb kart nevezzük p-karnak, míg a 

cent ro mer alatti hosszabb rész a q-kar (2. ábra). A kariotípus 
leírására nemzetközi szabályok vonatkoznak. Az ép nôi, ille tô-
leg férfi kariotípus a 46,XX és a 46,XY.

A számbeli kromoszómaeltérések (aneuploidiák) esetén a sej-
ten belüli kromoszómaszám mellett az érintett kromoszómát 
külön is feltüntetjük. Például a Down-szindrómára jellemzô 
kariotípus: 47,XY,+21.

1. ábra  A kép bal alsó sarkában egy sejt kromoszómakészlete látható. A gép a kro-
mo szómákat kariotípusba rendezi. A kiértékelô feladata ennek ellenôrzése és javítása

2. ábra  Ha szükséges, az egyes kromoszómákat ki lehet nagyítani. A számítógép a 
kromoszóma mellett ábrázolja annak vázlatos rajzát és a sávokhoz rendelt számo-
zást is. Ennek alapján lehet leírni a kariotípust. A centromer (vastag nyíllal jelölve) 
fölötti rövid kar jele a P, míg a centromer alatti hosszú kar a Q

P

Q
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A szerkezeti átrendezôdések megállapításakor az elsô zárójel-
ben az érintett kromoszómákat, a második zárójelben a kro-
mo szó ma tö ré sek helyét írjuk le (pl. 46,XY,t(1;17)(p11;q11)) 
(3. ábra).

Az autoszómákat érintô kiegyensúlyozott átrendezôdések 
esetében a genetikai anyag mennyisége nem változik, ezért 
annak klinikai következményei enyhébbek. A kiegyensú-
lyozatlan kromoszóma-rendellenességek elôfordulásakor 
a DNS mennyisége is eltér a szabályostól (hiány [deléció], 
ket tô zô dés [dup li ká ció]), ilyenkor összetett fejlôdési rend-
ellenességre, növekedési visszamaradottságra és – ha meg-
éli a beteg az adott kort – értelmi fogyatékosságra kell 
számítani. A szerkezeti rendellenességek két gyakori for-
mája a felcserélt áthelyezôdés (recip rok transz lo ká ció) és a 
Robertson-áthelyezôdés (Robertson-transz lo ká ció). Az elôb-
bi nél a kromoszómaszakaszok cserélnek helyet két kromo-
szóma között (3. ábra). Az utóbbinál két teljes kromoszóma 
helye zô dik egymásra (4. ábra). Ilyenkor annak ellenére, hogy 
a kromo szó ma szám csökken, a genetikai anyag nem vész el 
(kiegyensúlyozott áthelyezôdés). A szerkezeti át ren de zô dést 
hordozó tünetmentes, ám a gyermeke kü lön bö zô változatban 
örökölheti a megváltozott kromoszómákat. 

A kiegyensúlyozatlan kromoszómahibák (hiány, kettôzôdés) 
súlyos következménnyel járnak, és ez elsôsorban korai ve-
téléshez, a magzat elhalásához vezet. Ha a születést megéli, 
a magzat összetett fejlôdési rendellenességgel jön a világra. 
A kiegyensúlyozatlan kromoszómakészletû magzatok aránya 
függ a hordozó szülô nemétôl is. Ha az anya a hordozó, átla-
gosan 43%-ban kell kiegyensúlyozatlan formára számítani, ha 
az apa, akkor csak 23%-ban (1). A spermaképzôdésnél tehát 
erô tel je seb ben mûködik a természetes kiválasztódás, mint a 
petesejtképzôdés (oogenesis) idején. A nôknél a természetes 
kiválasztódás ideje elsôsorban a fogamzás utáni idô szak ra 
tevô dik át. Az érintett férfiaknál a spermakép gyakran kóros, és 
csökkent a meg ter mé ke nyí tô ké pes ség.

AZ ÖNKÉNTELEN (SPONTÁN) VETÉLÉSEK CITOGENETIKAI HÁTTERE  
Általánosan elfogadott, hogy a klinikailag felismert fogamzá-
sok 15–20%-a a 20. várandóssági hét elôtt vetéléssel végzôdik. 
A vetéléseknek több oka (fertôzés, immunológiai, trombofília, 
anató miai stb.) is lehet. A kromoszóma-rendellenességek az 
elvetélt magzatok mintegy 50%-ában mutathatók ki. A kromo-
szómahibák közül a triszómiák fordulnak elô a leggyakrabban. 
Bár nem egyenlô mértékben, triszómia vagy monoszómia bár-
mely kromoszómánál bekövetkezhet. Döntô többségük már az 
állapotosság elején vetéléshez vezet, ezért a szokásos szülés 
elôtti szûrés (prenatális diagnosztika) idején – vagyis a 11–12. 
várandóssági hét után – már csak a viszonylag enyhébb kö-
vetkezménnyel járó kromoszómaeltérésekkel találkozhatunk. 
A „viszonylag” szó komolyan értendô, mivel a Down-szindró-
mán (21-es triszómia) kívül többek között az Edwards-szind-
róma (18-as triszómia) és a Patau-szindróma (13-as triszómia) 
is ide értendô. 

A számbeli kromoszóma-rendellenességek nagyobb részben 
az ivarsejtek érésekor keletkeznek. Ezek döntô többsége a 
petesejtek osztódásának (meiosis) hibáira vezethetô vissza. 
A triszómiák kialakulása nô az anyai életkorral. 

Az elvetélt magzatokban elôforduló kromoszóma-rendelle-
nességek mintegy 5%-a szerkezeti eltérés. Ezek az aneup-
loi diáktól el té rô en (az újonnan keletkezett hibákat kivéve) a 
szülôk vé ré bôl is kimutathatók. Két vagy több önkéntelen ve-
télés esetén a szü lôk kromoszómavizsgálata javasolt. Ha iga-
zolódik a szerkezeti rendellenesség (többnyire áthelyezôdés), 
a magzat attól füg gô en, hogy milyen formában örökli az át-
he lye zô dés ben érintett kromoszómákat, egészséges lesz, vagy 
súlyos, többszörös fej lô dé si rendellenesség következik be. 
Ilyenkor tehát je len tô sen fokozódik a magzati rendellenesség 
esélye, ezért a magzat vizsgálata feltétlenül indokolt. A ki-
egyensúlyozott kromoszómahibát hordozó szülôk magzatai 
tehát kü lön bö zô kép pen fej lôd het nek, ám elôfordulhat olyan 
kromoszómahiba is, amikor kizárt, hogy egészséges utód 

3. ábra  Reciprok transzlokáció (felcserélt áthelyezôdés). A kariotípusból csak az 
áthelyezôdésben érintett kromoszómapárt ábrázoltuk. A jobb oldali 1-es és 17-es 
kromoszóma az ép, míg a bal oldali 1-es kromoszóma hosszú karja helyet cserélt a 
17-es rövid karjával (46,XY,t(1;17)(p11;q11))

4. ábra  Robertson-transzlokáció. A képen a 13-as, a 14-es és a 15-ös kromoszó-
mapár látható. Az egyik 13-as és 14-es összenôtt, ennek következtében a kromo-
szómaszám csökkent
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szülessen. Ilyenkor természetesen a gyermekvállalásra más 
megoldást kell választani. A le he tô sé gek tekintetében a gene-
tikai tanácsadó adhat felvilágosítást. Így például, ha az egyik 
szülô nél a két 21-es kromoszóma Robertson-transzlokációja 
fordul elô az utódban vagy a 21-es kromoszóma-monoszómia 
jön létre, amely korai vetélést idéz elô, vagy a magzat három 
21-es kromoszómát örököl, amely viszont a Down-szindró-
mát okoz.

A KROMOSZÓMA-RENDELLENESSÉGEK SZEREPE A MEGTERMÉ-

KENYÍTÉS ZAVARAIBAN  A megtermékenyítés zavarait szá-
mos genetikai és nem genetikai tényezô idézheti elô. Így 
például az Y-kro mo szó ma mikrodeléciója, cisztikus fibrózis, 
hipo go nád hipo go na diz mus, a here leszállási zavarai, he-
revisszeresség. A kromoszómaeltérések a leggyakrabban 
elô for du ló okok közé tartoznak. A testi sejtekben is megta-
lálható kromoszómahibák aránya függ a beteg állapotától: a 
spermiumok teljes hiánya (azoo sper mia) esetén a nemikro-
moszóma-eltérések gyakoriak. Az oligo sper miás férfiaknál 
az autoszómák szerkezeti átrendezôdéseire számíthatunk 
elsôsorban. Az azoospermiásoknál észlelt összes kromoszóma-
rendellenesség aránya 13,5%, míg ez az arány az oligo sper miá-
sok nál 4,23% (3). Ennek mértéke azonban nincs összhangban a 
spermiumok számával, illetôleg alakváltozásaival, ezért a szo-
kásos andrológiai vizsgálatok nem alkalmasak a citogenetikai 
eltérések esélyének becslésére. 

A testi sejtekben is kimutatható kromoszómaeltérések hatása 
ket tôs lehet: egyrészt csökkent megtermékenyítôképességet 
(azoo sper mia, oligospermia) idézhetnek elô, másrészt a 
megmaradt spermatogenezis esetén nô a citogenetikailag 
rendellenes spermiumok aránya. A Klinefelter-szindrómások 
(47,XXY) spermiumaiban emelkedettebb ugyan az XY-kro-
mo szóma-állományú spermiumok aránya az egészségesekhez 
viszonyítva (0,2% helyett 3,4%), de ez jelentôsen elmarad az 
elméletileg várható 50%-tól (3). Ha a beteg szerkezeti kro-
moszóma-rendellenességet hordozó, a kóros kromoszómák 
kü lön bö zô kép pen kerülhetnek az érett spermiumokba (4). 
A kiegyensúlyozatlan kromoszómakészletû ivarsejtek aránya a 
kromoszómák át he lye zô dés tôl füg gô en rendkívül eltérô lehet. 

A termékenyítô (normospermiás) férfiaknál is a spermiumok 
3–9%-a kóros kromoszómakészletû (5). A férfiak ivarsejtjei-
ben az aneuploidiák elôfordulása nincs vagy csak kismérték-
ben van összefüggésben az életkorral, itt elsôsorban a kóros 
spermaleleteknél kell nagyobb kockázatra számítani. A kóros 
kromoszómakészletû spermiumok aránya a testi sejtekben ép 
kariotípusú kóros spermaleletû férfiaknál is lehet emelkedett. 
Ilyenkor a meiózisban bekövetkezô zavarok idézhetik elô a ge-
netikai eltérések gyakoribbá válását és a termékenyítôképesség 
csökkenését is. A meddôség miatt a betegek gyakran asszisz-
tált megtermékenyítési módszereket vesznek igénybe. Megfi-
gyelték, hogy a kromoszóma-rendellenességek elôfordulása az 
kilövelt spermiumokhoz képest szignifikánsan több a herébôl 
vagy a mellékherébôl nyert spermatozooákban (5).

A sejtosztódási zavarok a termékenyítôképes férfiaknál is 
je len tôs egyéni különbségekkel fordulhatnak elô. Uros és 
munkatársai (6) felmérései szerint az aneuploid spermiumok 
aránya a népességben is emelkedett az elmúlt évtizedekben. 
Úgy tûnik, hogy – legalábbis a nyugati kultúrákban – nemcsak 
a szabvány spermiumkép-mutatók (spermiumszám) értékei 
romlanak, hanem genetikai szempontból is növekvô kockázat-
ra kell számítanunk. 

A spermiumok citogenetikai vizsgálatai egyértelmûen igazolták, 
hogy számos esetben emelkedett a kromoszóma-rendellenes-
ségek elôfordulása (7). Ha kiegyensúlyozatlan kro mo szó ma-
kész le tû spermium termékenyíti meg a petesejtet az embrió/
magzat súlyos összetett fejlôdési rendellenessége következik 
be. Ebbôl egyrészt az következik, hogy a spermiumok citoge-
netikai vizsgálata szerves része kellene, hogy legyen a med-
dô sé gi kezelések elôtti genetikai vizsgálatoknak. A kóros 
kro mo szó ma kész le tû spermiumok aránya nem mutat szoros 
összefüggést a spermiumok számával, illetôleg alakjával, ezért 
a szokásos andrológiai vizsgálatok nem alkalmasak a citogene-
tikai eltérések esélyének a becslésére. Pozitív eredmény esetén 
a magzat fokozott genetikai kockázata miatt beágyazódás elôtti 
(preimplantációs) vagy a születés elôtti (pre na tá lis) genetikai 
vizsgálatokat kellene javasolni. Jelenleg egyik vizsgálat szak-
mai irányelveiben sem szerepel ez a ténye zô. A beágyazódás 
elôtti genetikai vizsgálatok alkalmazásában az utóbbi idôben 
az elmúlt húsz év tapasztalataival szemben megállapították, 
hogy a néhány sejtes embrióból végzett mintavétel csökkenti a 
sikeres várrandósságok arányát. Emiatt a poláris (sarki) testek 
vizsgálatát részesítik elônyben. A sarki test a petesejt meiotikus 
osztódása után a megtermékenyítésben részt nem vevô sejt. Ge-
netikai vizsgálatával a petesejt genetikai állományáról kapunk 
tájékoztatást. Nyilvánvaló, hogy ha az apai oldalról kell foko-
zottabb kockázatra számítani, akkor ez a megoldás nem járható.

A KORAI PETEFÉSZEK-ELÉGTELENSÉG CITOGENETIKAI JELLEMZÔI  
A korai petefészek-elégtelenség (premature ovarian failure 
– POF) a nôk mintegy 1%-ánál állapítható meg. Jellemzôi a 
40. év elôtt bekövetkezô vérzéskimaradás, ösztrogénhiányos 
állapot, magas szérumgonadotropin-szint. A POF összetett 
kór ere de tû: így fertôzések, kemoterápia, különbözô gyógysze-
rek, autoimmun betegségek, galactosaemia, FSH-receptor-gén 
hibája lehet oka. A különbözô tényezôk közül a legnagyobb 
je len tô sé ge a genetikai eredetû eltéréseknek van (8). A POF-et 
elô idé zô gének bármelyik kromoszómán elôfordulhatnak, de 
dön tô többségük az X-kromoszómán található. Az X-kromo-
szóma citogenetikai módszerekkel észlelhetô rendellenességei 
fordulnak elô a leggyakrabban. Az X-kromoszóma rendelle-
nességei a petesejtek károsodásához és ennek következtében a 
petefészek mû kö dé si zavarához vezethetnek. Míg az X-kro mo-
szó ma triszómiája gyakorlatilag nem érinti károsan a fogamzást, 
az X-kromoszóma letörése vagy teljes hiánya (mono szó mia) a 
petefészek mûködési zavaraihoz vezet. Legismertebb kórkép 
a Turner-szindróma (45,X), amelyet az embrionális/magzati 
életben többnyire súlyos testi (szomatikus) rendellenességek 
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jellemeznek, és általában spontán vetéléshez vezetnek. A túlélô 
magzatoknál ehhez képest enyhe testi eltérések (alacsony 
termet, vesefejlôdési rendellenesség stb.) és az ivarmirigyek 
károsodása állapítható meg. A 45,X kariotípus esetében a 
betegeknél a petefészek elöregedése rendkívüli mértékben 
felgyorsul. A magzati életben még ép petefészek az esetek 
kb. 90%-ában a születés idejére teljesen elsatnyul (csík go nád). 
Azoknál a betegeknél is, akiknél mûködôképes marad a pete-
fészkük, korai petefészek-elégtelenségre kell számítani. A 45,X 
kariotípus kóreredete eltér a triszómiáktól: az elô for du lá sa 
nem függ az anyai életkortól. A betegek mintegy 80%-ában a 
második nemi kromoszóma hiánya vagy szerkezeti rendelle-
nessége apai eredetû. A Turner-szindrómás betegeknél gyakran 
észlelhetünk mozaikosságot. Mozaikosság esetén genetikailag 
eltérô sejtvonalak jönnek létre, amelyek a megtermékenyítés 
utáni posztzigotikus génváltozások következményei. A ko-
rábban tisztán 45,X kariotípusúnak vélt betegeknél is az újabb, 
érzékenyebb módszerek (FISH, PCR) alkalmazásával 9%-ban 
észlelhetô vagy a teljes nemi kromoszóma, vagy csak annak 
egy töredékét tartalmazó sejtvonal is (9). A mozaikosság esélye 
nô, ha az egyik nemi kromo szó má nál szerkezeti rendellenes-
ség fordul elô. Aránya a betegek életkorától és a kü lön bö zô 
szö ve tek tôl füg gô en el té rô lehet. Turner-szindróma gyanúja 
esetén tehát célszerû nemcsak a vérbôl kromoszómavizsgála-
tot végezni (ilyenkor a limfociták kromoszómaállományáról 
kapunk adatokat), hanem más szöveteket is ajánlatos vizsgálni. 
A leggyakrabban a szájnyálkahártyasejteket szokták elemezni, 
ezt korábban a szex kro ma tin vizsgálatával, újabban a FISH-
módszerrel (fluorescens in situ hibridizáció) végzik. A szex kro-
ma tin vizsgálata azon alapul, hogy ha két X-kromoszóma fordul 
elô a sejtben, abból az egyik mûködése meg szû nik. A nem 
mû kö dô X-kromoszóma tömörebb, ezért a kenet vizsgálatakor 
a sejtmag szélén sötéten festôdô foltként jelenik meg. A FISH 
során az X- és az Y-kromoszómát is lehet jelölni. A FISH egy-
részt megbízhatóbb, mint a szexkromatin-vizsgálat, másrészt 
fontos, hogy az Y-kromoszóma jelenlétérôl is tájékoztat. A Tur-
ner-szindrómára jellemzô alkat mozaikbetegeknél az Y-kromo-
szóma jelenlétében is elôfordulhat. A nôi vagy férfiküllem 
kialakulását elsôsorban az dönti el, hogy az embrionális élet 
kritikus idôszakában a ivarmirigyben milyen genetikai állo-
mányú sejtek voltak a meghatározóak. A pontos kórisme azért 
is fontos, mert az Y-kromoszóma jelenlétében kialakuló nôi 
fenotípus esetében 10–30%-ban kell gonadoblastomára számí-
tani (9). A daganat kialakulásáért elsôsorban az Y-kromoszóma 
középpont körüli részén található GBY-hely a felelôs. 

Az X-kromoszóma szerkezeti rendellenességeiben általában a 
POF súlyossága és a DNS hiányának mértéke között összefüg-
gést lehet kimutatni. Úgy tûnik, hogy az Xq-n (X-hosszúkar) 
lévô gének felelôsek elsôsorban a tüszôrepedés rendellenes-
ségeiért. Tehát a hosszú kar citogenetikai rendellenességei 
okoznak elsô sor ban med dô sé get (5. ábra). A rövid kar hiánya 
(Xp-) esetén a petefészek mûködésétôl függetlenül a beteg 
alacsony termetû. Mint a szexkromatin kialakulásánál emlí-
tettük, az egyik X-kromoszóma nagy része genetikailag néma. 

Az inaktiváció mértékének kóros változása is elôidézhet POF-et. 
Ilyen fordulhat elô például az X/autoszóma áthelyezôdés bekö-
vetkezésekor. 

A POF esetében mintegy 6%-ban állapítottak meg az ún. 
törékeny X-kromoszómát (fragilis X mutation) (8). A töré-
keny X-szindróma kevéssé ismert, pedig a Down-szindróma 
után a leggyakoribb genetikai eredetû értelmi fogyatékosság. 
Korábban citogenetikai módszerekkel állapították meg: az 
X-kromoszóma hosszú karjának végén törést lehet látni – in-
nen kapta a nevét. Ké sôbb kiderült, hogy nem törésrôl van 
szó, hanem ebben a részben a DNS despiralizálódik, és ez 
látszik a mik rosz kóp ban törésnek. A szindrómához vezetô 
hibát ma már molekuláris genetikai módszerekkel azono-
sítják. A kritikus szakaszon található az FMRI-gén, amely 
az FMPR-fehérjét termeli. A leggyakoribb génhiba a DNS-
CGG-hármasok számának a változása, amelynek mértéke 
családon belül is elté rô lehet. 200-as ismétlôdés felett beszé-
lünk teljes génhibáról. Azoknál a fiúknál, akiknél ez elôfordul, 
a szellemi visszamaradottság súlyos formáját lehet megállapí-
tani. A 55 és a 200 közötti DNS-CGG-ismétlôdés az elôhiba 
(premutáció). Az ezt a változatot hordozó nôk egészségesek, 
ám petefészkeik mû kö dé se gyakran károsodott. Kimutatták, 
hogy a gén különösen a pete sejt kép zô dés idején rendkívül 
aktív a granulosasejtekben. Ez arra utal, hogy a petefészek 
mûködési zavarara génaktivitás csökkenése miatt következik 
be (10). Az elôhibát hordozó nôket gyakran meddôség miatt 
kezelik. Fontos tudni azt, hogy sikeres mûvi megtermékenyí-
tési eljárásokkal nô az esélye annak, hogy fiúgyermek esetén 
a betegség súlyos formája meg is mét lôd jön. Azoknál a bete-
geknél, ahol a családban törékeny X-szindróma fordult elô, 
vagy a POF családi halmozódású, az X-kromoszóma geneti-
kai vizsgálata indokolt.

A KROMOSZÓMAVIZSGÁLATOK JELENTÔSÉGE A NEMI FEJLÔDÉSI 

ZAVAROK KÓRISMÉZÉSÉBEN  A nemi elkülönülés zavara szá-
mos ok miatt következhet be. Jelen tanulmányban csak azokat 
az eseteket tárgyaljuk, ahol a kromoszómavizsgálatoknak je-
len tô sé gük van. Az embrió neme a megtermékenyüléskor dôl 
el. Ha a petesejtben egy ép X-kromoszóma található, és ezt egy 
Y-kromoszómát hordozó spermium termékenyíti meg, fiú lesz 
az utód, ha X-kromoszómát hordozó spermium, akkor lány. 
A közös ivarléc herévé alakulása korábban következik be, mint 
a petefészek kifejlôdése. Ezt a folyamatot az Y-kromoszóma 
rövid karján található SRY-gén irányítása alatt álló génrend-

5. ábra  A bal oldali X-kromoszóma ép, míg a jobb 
oldali X-kromoszóma rövid karja elveszett, a hosszú 
kar viszont a centromerra két oldalán megduplázódott. 
Ez az izo-X-kromszóma a leggyakoribb X-szerkezeti 
rendellenesség a Turner-szindrómás betegeknél
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szer határozza meg. Ha a közös ivarléc nem kap sajátos ingert, 
magától petefészekké alakul, amely azonban rendszerint káro-
sodott. A további nemi fejlôdést az ivarmirigyek hormonterme-
lése határozza meg.

A 45,X/46,XY kromoszómakészlettel rendelkezô betegek vál-
tozó fenotípusúak lehetnek, amely a közel ép férfi küllemtôl 
(rejtett heréjûség, húgycsôhasadék) a jellegzetes Turner-
szindrómáig terjedhet. Ebben a csoportban a mozaikosság 
arányától és szöveti eloszlásától függôen kettôs jellegû nemi 
szervek és kevert gonáddiszgenezis is elôfordulhat. Ezekben 
az esetekben az egyik oldalon csíkgonád, a másikon kóros here 
található. A legtöbb kettôs jellegû külsô nemi szervû beteg-
nél a Müller-csô származékai (pl. méh) is kifejlôdtek. A méh 
jelenléte fontos kórismézési támpont, mivel ez nincs jelen a 
férfi pszeudohermafroditizmusnál. Más megközelítésben, ha 
egy betegnek kettôs jellegû külsô nemi szervei és méhe van, 
45,X/46,XY mozaikosságot kell feltételezni, akkor is, ha ez az 
elsô citogenetikai vizsgálattal nem igazolódik (11). 

A 47,XXY (Klinefelter-szindróma) kariotípusú betegeknél 
a herék sorvadtak, csökkent androgéntermelés, Leydig-sejt-
túltengés és Sertoli-sejt-hialinizáció figyelhetô meg. A be-
tegség gyakran gynecomastiával társul. Leydig-sejt-daganat, 
valamint gyne co mastia esetén a mellrák kockázata jelentôs. 
Sper mium hiány (azoo sper mia) jellemzô, ám különösen a mo-
zaikos esetekben (46,XY/47,XXY) némi spermiumképzôdés 
(sper ma to ge ne zis) is elôfordulhat.

A 47,XYY kariotípusú férfiak gyakorlatilag egészségesek, 
bár a herecsövecskék mintegy 50%-ában a spermaképzôdés 
leállása fi gyel he tô meg. A korábban felmerült fokozottabb 
erô sza kos sá gi hajlam az utóbbi idôben készült felmérések 
szerint nem igazolódott, vagy legalábbis csak kismértékben 
emelkedett.

A háromnál több nemi kromoszóma (pl. 48,XYYY, 49,XXYYY, 
48,XXXX) jelenléte már nemcsak termékenységi nehézséghez, 
hanem értelmi fogyatékossághoz, csontvázfejlôdési rendelle-
nességekhez és egyéb testi eltérésekhez is vezet.

Számos olyan nemi fejlôdési zavar is elôfordul, amelyeknél 
nem kromoszóma-rendellenesség, hanem génhiba idézi elô a 
betegséget. A pontos kórisméhez ezekben szükség van a kro-
moszómavizsgálatra.

A 46,XY gonáddiszgenezis kialakulását számos gén hibája 
idézheti elô (12); ezek közül két gént említünk meg:

• Az SRY-gének a fiúembriókban a Sertoli-sejtekben a 41. 
naptól a 18. állapotossági hétig mûködnek (13). Az SRY 
hibája a 46,XY gonáddiszgenezis teljes (Swyer-szindróma) 
vagy részleges formáját idézi elô. A Swyer-szindrómára 
az egy ér tel mû külsô nôi nemi szervek és a Müller-csô 
származékainak kialakulása, valamint csíkgonád jellemzô. 
Ilyen esetekben is fokozottabb mértékben kell számítani 

gonadoblastomára. Chen és munkatársai (14) egy olyan 
esetet írtak le, amikor a 46,XY gonáddiszgenezises beteg-
nél gonadoblastoma miatt az ivarmirigyeket eltávolították. 
Késôbb megfelelô hormonkezelést követôen petesejt-beül-
tetés révén a beteg gyermeket szült. 

 A részleges változatoknál a here elemei, a Wolf-csô és a 
Müller-csô keveredése, valamint a külsô nemi szervek vál-
tozatos mértékû férfias formája figyelhetô meg. 

 A here kialakulásában még alapvetô szerepe van az SRY-
gén irányítása alatt álló SOX9-génnek is. Ez a gén a 17-es 
kromoszóma hosszú karján helyezkedik el (17q24.3-q25.1), 
hibája autoszomálisan dominánsan örök lô dik, és a cam po-
me lic dis pla siát idézi elô. A gén aktív mû kö dé se a Sertoli-
sejtek kép zô dé sé hez szükséges. Hibája következtében a 
46,XY kromoszómakép mellett is elmarad a here ki fej lô dé-
se. A SOX9-gén nem megfelelô mûködése mindkét nemnél 
csontelváltozásokat idéz elô. 

 A 46,XX kromoszómakészletû férfiak alkata a Klinefelter-
szindrómásokéhoz hasonló, ám a spermaképzôdés még 
kivételesen sem fordul elô, mivel az Y-kromoszómán lévô 
sper ma kép zô dé sért felelôs gének nincsenek jelen. Az esetek 
mintegy 90%-ában az egyébként Y-kromoszómán található 
SRY-gén az X-kromoszóma rövid karjára tevôdik át. Ez 
a citogenetikai átrendezôdés a szokványos módszerekkel 
nem ész lel he tô, ám például a FISH-eljárással egyértelmûen 
igazolható (6. ábra). A meiózis során a homológ kromo-
szómák párosodnak. A homológ DNS-szakaszok gyakran 
cse ré lôd nek (crossing over). Az X- és az Y-kromoszóma 
között ez a párosodás csak a kromoszómavégi (terminális) 
szakaszokon következik be (7. ábra). Az SRY-gén ehhez a 
szakaszhoz közel helyezkedik el, ezért hibás kicserélôdés 
esetén viszonylag nagy az esélye annak, hogy az X rövid 
karjának végrészére áttevôdjék.

6. ábra  A képen egy sejt kromoszómakészlete látható fluoreszcens festéssel. 
A kro mo szó mák kék színûek. A FISH-módszer alkalmazásával az X-kromoszóma 
cen tro me ri kus részére fajlagos DNS-próbával (világoskék) jelöltük a két X-kro-
moszómát, míg az SRY-gént jelölô piros színû próba igazolja, hogy az egyébként 
Y-kromoszómán lévô gén átkerült az X végére
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 Az SRY-negatív XX-férfifenotípus kialakulásának geneti-
kai háttere nem ismert (15). Bizonyos esetekben felmerült 
a SOX9-gén kifejezôdésének fokozódása, ami egyébként 
csak az SRY hatására következne be. Ezt például egy olyan 
betegnél figyelték meg, akinél a 17-es kromoszóma kritikus 
részének megkettôzôdését (tehát egy szerkezeti kromoszó-
ma-rendellenesség) lehetett megállapítani (16–17). Ilyen 
estekben az SRY-gén hiánya ellenére is kialakulhat a here. 

• Az androgén inszenzitivitási szindróma (AIS) szintén egy 
génhiba következménye, ám a beteg nemikromoszóma-
készletének megállapítása fontos része a pontos genetikai 
kórisme felállításának. 46,XY kariotípus mellett a here 
kialakul, az általa termelt tesztoszteron azonban nem tudja 
kifejteni a hatását, mivel a célsejtekben az androgént fel is-
me rô jelfogók károsodtak. A károsodás mértéke eltérô lehet, 
ennek megfelelôen alakul ki a betegek alakja is (18). 

 A teljes AIS-ra (testicularis feminisatio) jellemzô az egyér-
tel mû en nôi küllem és külsô nemi szervek. A petefészkek 
helyén azonban herék találhatók, és a méh sem fejlôdik ki. 

 Részleges AIS esetén az interszexualitás különbözô for-
mái akár nôi, akár férfitúlsúllyal állapíthatók meg. Az AIS 
úgynevezett enyhe formája egyértelmûen férfimegjelenésû. 
Az ilyen betegeknél gyakori a termékenyítôképesség zavara. 
A betegséget okozó gén az X-kromoszómán található, és 
X-recesszív módon öröklôdik. A változatos megnyilvánulás 
mértéke családon belül is eltérô lehet. A betegségre jel lem-
zô a prosztata- és a mellrák gyakoribb elôfordulása.

ÖSSZEFOGLALÁS  Megállapítható, hogy a meddôség és az inter-
szexu ali tás kivizsgálásának fontos része a genetikai háttér, így 
a citogenetikai eltérések felismerése. 

A genetikai kivizsgálás elônyei a következôk: 
1. A meddôség kórokának tisztázásával elkerülhetôk a beteg 

további fölösleges vizsgálatai. Ugyanakkor bizonyos gene-
tikai kórképek esetén a daganatok fokozottabb elô for du lá-
sá ra kell számítani.

2. Genetikai ok igazolása esetén megjósolható a különbözô 
med dô sé gi kezelések sikerességi aránya, amely szélsôséges 
esetben nulla is lehet. Ilyenkor nyilván fölösleges a költ-
séges és a betegeket más szempontból is megterhelô be-
avatkozásokat elvégezni. A jelenlegi gyakorlat szerint a 
házaspárokat több sikertelen „lombik”-beavatkozás után 
küldik genetikai vizsgálatra, pedig ezeknek már az elsô pró-
bálkozás elôtt meg kellene történniük. 

3. Ha a meddôségnek genetikai oka van, fennáll a lehetôsége 
annak, hogy az utód örökli a genetikai elváltozásokat, 
amely gyakran a szülôkénél sokkal súlyosabb formában is 
megnyilvánulhat. A genetikai kockázatról a házaspárokat 
tájékoztatni kell, és fel kell világosítani a születés elôtti 
genetikai vizsgálati le he tô sé gek rôl. Egyik módja a váran-
dósság alatti magzati vizsgálat, a másik lehetôség ha a „lom-
bik”-eljárás során a néhány sejtes embrióból nyernek sejtet 
a genetikai vizsgálat számára, majd csak azután ültetik visz-
sza az embriót, miután bebizonyosodott, hogy egészséges a 
vizsgált betegségre vonatkozóan. Ennek a módszernek az az 
elô nye, hogy nincs szükség terhességmegszakításra. Sajnos 
nagyon kevesen vannak tisztában ezzel a lehetôséggel, ille-
tô leg kevés laboratóriumban vé gez he tô el ez a vizsgálat. 
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ELÔADÁSOK  2011. október 7. péntek

10.00–10.15 Megnyitó 
 Siklós Pál
10.00–10.40  A kenetvizsgálók üzenete
 Üléselnök: Rigó János
 •   ASC-US és ASC-H–AG-US  

Járai Balázs
 •   LSIL és HSIL 

Vass László
 •  Hozzászólás: Babarczi Edit
10.40–12.40 A kolposzkópia helye 
 Üléselnök: Kis Csitári István
 •   Finom pontozottság/mozaikosság,  

halvány ecetsavfehérség – teendôk 
Szalai László

 •   Durva pontozottság/mozaikosság,  
kifejezett ecetsavfehérség – teendôk 
Szalai László

 •   A kolposzkópia szövettani alapjai 
Bôsze Péter

12.40–13.40 Javaslatok a méhnyakrák szûrésére
 Üléselnök: Ungár László

 •   Mikor, kit, hányszor szûrjünk?  
Siklós Pál

 •   A HPV-meghatározás helye  
a méhnyakrákok szûrésében 
Bánhidy Ferenc

 •   A méhnyakrák kiújulásának észlelése 
Ungár László 

13.40–14.10  Ebédszünet
14.10–15.10 A HPV-védôoltás
 Üléselnök: Ács Nándor
 •   Mennyire hatásos és biztos a HPV-védôoltás?  

Gôcze Péter
 •   Szervezési és közegészségügyi kérdések 

Leitner György
15.10–16.25  A méhnyak rákelôzô állapotai
  Üléselnök: Pete Imre
 •   A rákelôzô állapotok kórismézése és kezelése  

Póka Róbert
 •   Teendôk, ha a sebészi szél nem negatív 

Koiss Róbert
 •    A mûtött betegek követése, ellenôrzése 

Pálfalvi László
16.25–17.00 Kérdezz – felelek 
 Résztvevôk: Babarczi Edit, Bôsze Péter, Siklós 

Pál, Pálfalvi László, Kis Csitári István 
17.00– Zárszó
 Kis Csitári István az MNKT választott elnöke

A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE

Fôvárosi Egyesített Szent István és Szent László Kórház, a 
Szent László Kórház díszterme. Budapest IX., Gyáli út 5–7.

JELENTKEZÉS

Dr. Siklós Pál fôorvos, Fôvárosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház, Budapest. E-posta: 
siklos10@t-online.hu

A tanfolyamon a részvétel ingyenes.
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