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1. Bevezetés 

 

Napjainkban egyre gyakrabban hallani, hogy a betegek nem szedik az orvosuk által 

felírt gyógyszereket, mert félnek a lehetséges kellemetlen, nem kívánt hatásoktól. Ilyen 

esetekben a kellemetlen mellékhatás valóban elkerülhető, viszont az orvos által elérni 

kívánt terápiás hatás is elmarad. Mivel a nem kívánt gyógyszerhatások következtében 

bekövetkező halálozás a negyedik leggyakoribb halálok az Egyesült Államokban 

(megelőzve például az AIDS, tüdőgyulladás és az autóbalesetek okozta halálozást), és 

valószínűleg hazánkban is szignifikáns növekedés tapasztalható ilyen téren, így a kérdés 

aktualitása vitathatatlan. 

A molekuláris biológiai és a gyógyszerek hatásmechanizmusával kapcsolatos ismeretek 

folyamatos bővülése ma már lehetővé teszi célzott terápiák kifejlesztését. Ennek igen nagy 

jelentősége van a farmakogenetikai szempontból kiemelt öt betegségcsoport (szív- és 

érrendszeri megbetegedések, fertőző betegségek, neurológiai kórképek, onkológiai 

megbetegedések és pszichiátriai betegségek), de ezek közül elsősorban az onkológiai 

esetek kezelésében. A nem kívánt hatások csökkenthetők, sőt esetenként el is kerülhetők a 

farmakogenetikai tesztek segítségével. 

Jelen dolgozat célja a genetikai-, azon belül elsősorban a farmakogenetikai tesztek 

közelebbről történő tanulmányozása. Az ilyen vizsgálatokkal kapcsolatban lépten-nyomon 

számtalan kérdés vetődik fel. Ez adódhat többek között abból, hogy ez az egészségügy 

viszonylag új területe, és sok esetben még a gyakorló orvosok vagy klinikai 

farmakológusok sem megfelelően tájékozottak a farmakogenetika terén. Mit is jelent 

pontosan, hogy farmakogenetika/farmakogenomika? Milyen gyakorlati előnyökkel jár(na) 

az alkalmazásuk a klinikumban? 

A farmakogenetika klinikai alkalmazása nem „csupán” a nem kívánt hatások elkerülésében 

segíti az orvosokat. A tesztek segítségével a betegek genetikai profiljának ismeretében 

hatékonyabb gyógyszeres terápia lenne megvalósítható. Azonban ez közel sem ilyen 

egyszerű. 
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A Humán Genom Projekt (HGP) és az emberi genom szekvenciájának meghatározása 

beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de a megszerzett ismeretek mindennapi gyakorlatba 

integrálásához még további éveknek, évtizedeknek kell eltelniük. A farmakogenetikai 

tesztek klinikai gyakorlatba történő beépítése összetett és nehéz feladat. Számos tényezőt 

figyelembe kell venni egy ilyen teszt értékelésénél, és mivel az értékelési folyamat hosszú 

ideig nem rendelkezett egy általánosan elfogadott sémával, így ennek hiányában a tesztek 

klinikai gyakorlatban történő alkalmazását sok esetben nem hagyták jóvá. 

A 2000-es évek elejére a számítógépek és egyéb technológiák fejlődése lehetővé tették a 

genetikai profilok létrehozását, ami az egyén gén-gyűjteményét tartalmazza. A jövőben 

elképzelhető, hogy néhány cég képes lesz a teljes genom feltérképezésére szolgáló 

genetikai teszt elvégzésére. Ez valóra vált álom lehetne a betegségek megelőzése 

szempontjából, azonban a kutatóknak még nem áll rendelkezésére megfelelő mennyiségű 

információ az egészségi állapotunk előrejelzéséhez. A kutatók egyre többet tudnak meg a 

genetika és a betegségek kapcsolatáról. Az ismeretek arra vonatkozóan is bővülnek, hogy a 

környezeti faktorok milyen hatással vannak a génekre és a betegségek kialakulására, így 

egyre több teszt válhat a rutinszerűen elvégzett vizsgálatok részévé [1]. 
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2. A dolgozat célkitűzései 

 

 Milyen előnyei és lehetőségei vannak a farmakogenetikai tesztek alkalmazásának 

jelenleg a klinikai gyakorlatban? Van- e létjogosultságuk ezeknek a teszteknek? 

 Hogyan válik egy genetikai teszt alkalmassá a mindennapi felhasználásra a klinikai 

gyakorlatban?  

 Milyen tényezők nehezítik a tesztek klinikai gyakorlatba építését? 
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3. A farmakogenetika tárgykörének meghatározása 

 

A genetikai betegségekre többnyire úgy tekintenek, hogy azok meghatározott mintázat 

szerint öröklődnek, illetve az öröklés kockázata családon belül jóval magasabb. Gyakran 

utalnak is így rá, mint „öröklődő betegségek”. 

 

3.1. Genetikai tesztek 
 

A genetikai tesztek pontos definíciója még mindig nem egyértelműen tisztázott, több 

különböző megfogalmazás használatos. 

A próba (assay) olyan eljárás, aminek segítségével minőségileg és/vagy mennyiségileg 

meghatározható a keresett anyag a mintában. A genetikai teszt megnevezés egyfajta próba, 

egy meghatározott genetikai variáns vizsgálata, meghatározott betegség detektálására, 

adott populációban, meghatározott indokkal [2]. Ezen próbák elvégzése az adott 

biomarker(ek) vizsgálatán alapul. 

A biomarker egy olyan szubsztancia, amely objektíven mérhető és értékelhető, mintegy 

indikátorként szolgál a normál és kóros folyamatok, farmakológiai reakciók mérése során. 

Mérésükkel számos, klinikai gyakorlatban használt vizsgálatot végeznek (pl. a koleszterin 

szint mérése), továbbá használják az egészségi állapot mérésére, vagy betegségek 

kialakulásának előrejelzésére. Napjainkban sokféle biomarkert használnak a klinikai 

gyakorlatban. Az ideális biomarkerek egyszerűen és biztonságosan mérhetőek, követésük 

költséghatékony, kezeléssel befolyásolhatóak, nemek és etnikai csoportok között is 

megegyeznek [3]. 

 

3.1.1. A genetikai tesztek típusai 
 

 Diagnosztikai tesztek – genetikai betegség vagy állapot azonosítására szolgáló 

vizsgálatok. Segítségükkel a kezelés hamarabb elkezdődhet és hatékonyabb is lehet 

(ha pontosan ismert a kiváltó ok). 

 Előrejelző (még a tünetek megjelenése előtti) genetikai tesztek – olyan genetikai 

variációk kiszűrésére alkalmasak, amelyek növelhetik a kockázatot bizonyos 

betegségek kifejlődésében. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése információval 

szolgál a kockázatot illetően, valamint segít életmódbeli döntések meghozásában. 
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 Hordozó tesztelés – hordozók esetén a betegség tünetei többnyire nem 

manifesztálódnak, viszont ez a genetikai változás öröklődhet, így az utód szintén 

hordozóvá, vagy beteggé is válhat. 

 Prenatális teszt – a terhesség alatt segít a magzat betegségeinek kiszűrésében. 

 Beágyazódás előtti genetikai tesztek – in vitro fertilizáció esetén használják, annak 

megállapítására, hogy a beágyazódó embrió hordoz-e olyan géneket, amelyek 

betegséget okozhatnak. 

 Újszülöttek szűrése – egy-két napos újszülöttek vizsgálata olyan meghatározott 

kórképekre, melyek várhatóan fejlődésbeli problémákat okozhatnak. 

 Kutatási célú tesztek – új információkat szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy 

milyen szerepet játszanak a gének bizonyos betegségek kialakulásában.  

 Farmakogenetikai tesztek – alkalmazásukkal a beteg genetikai felépítéséhez 

legjobban illő, ezáltal hatékonyabb gyógyszer választható ki. Segítségükkel nem 

csak hatékonyabb terápia valósítható meg, hanem a nem kívánt hatások száma is 

csökkenthető [4]. 

 

3.1.2. Genetikai teszteket alkalmazásai 
 

 Diagnosztikai célú alkalmazás - egy ismert, vagy feltételezett genetikai 

rendellenesség megerősítésére vagy kizárására, tüneteket mutató betegben. 

 Tünetmentes személyek esetében annak megállapítása, hogy a feltételezett 

öröklődő betegség kifejlődése milyen valószínűséggel várható. 

 Fogékonyság tesztelése, a genetikai mutációval rendelkezők esetében a betegség 

kialakulásának kockázata, valószínűsége szempontjából. 

 Gén mutációt hordozó egyének kiszűrése (autoszomális recesszív vagy X 

kromoszómához kötött recesszív öröklésmenetű rendellenességek esetén). 

 A terhesség során a magzat esetleges genetikai rendellenességeinek meghatározása. 

 A populáció szűrése, a tünetmentes egyének azonosítása abból a célból, hogy 

megállapítsák, mi jelent fokozott kockázatot az adott betegség kialakulására adott 

közösségen belül. [2]  
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3.2. Humán Genom Projekt hatására bekövetkező fejlődés a farmakogenetika területén 
 

Az elmúlt évtized során a DNS kutatás jelentős fejlődésen ment keresztül a humán 

genom szekvenciájának megállapításától, az egyedi genetikai variációk feltérképezéséig. A 

farmakogenetikai kutatások eredményeit eddig eltérő mértékben alkalmazzák a klinikai 

gyakorlatban, de a közeljövőben várható ezen megszerzett ismeretek kiterjedtebb, 

személyre szabott alkalmazása [5].  

Az előző évtized egyik legfigyelemreméltóbb tudományos fejlődését a Humán Genom 

Projekt hozta. A teljes humán genom szekvenciáját 2003. áprilisában hozták 

nyilvánosságra, a DNS kettősspirál szerkezete felfedezésének 50. évfordulójával 

egyidőben. A laboratóriumi technológiák, számítógépek és a bioinformatika terén 

tapasztalt fejlődés tették lehetővé a genetikai kutatások exponenciális növekedését. A 

genetikai kutatások középpontjába a relatíve ritka genetikai betegségek helyett a 

gyakrabban előforduló, genetikailag összetettebb betegségek kerültek: a rosszindulatú 

megbetegedések, kardiovaszkuláris betegségek, pszichiátriai kórképek vagy a diabetes. 

Ezek a kórképek nem csak gyakoribb előfordulásuk miatt fontosak, hanem jelentősen 

befolyásolják a népegészségügyi helyzetet is, mert a betegségek okozta halálozások 

legnagyobb részéért ezen kórképek felelősek [6].  

 

3.3. A farmakogenetika tárgyköréhez kapcsolódó definíciók  
 

A farmakogenetika az egyes gének vonatkozásában értelmezi és elemzi a gyógyszerek 

által kiváltott eltérő reakciókat, míg a farmakogenomika esetében a génállomány egészére 

kiterjesztve történik a különböző hatások vizsgálata. Az FDA (Food and Drug 

Administration) definíciója szerint a farmakogenetika a DNS és RNS tulajdonságainak 

változásainak tanulmányozása a gyógyszerválaszok vonatkozásában [5]. Ennél 

specifikusabb meghatározás, hogy a farmakogenomika esetén a molekuláris determinánsok 

kiértékelése a teljes genom szintjén történik, míg a farmakogenetika csak korlátozott 

számú és meghatározott genetikai marker elemzésével foglalkozik [7]. 
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A genotípus az egyén genetikai felépítését jelenti a teljes génállomány, vagy meghatározott 

gén, esetleg gének viszonylatában. Fenotípus alatt pedig a genotípus, illetve a genotípus és 

a környezet közötti kapcsolat eredményeképpen kialakuló külső jegyeket, megjelenési 

formákat értjük (például a vércsoport, szem szín, haj szín) - és ide sorolható, hogy az egyén 

milyen módon reagál a különböző gyógyszeres kezelésekre. A genotípust autoszómális 

gének esetében két allél hozza létre, amelyben az egyik anyai, a másik apai eredetű. A 

homozigóták két azonos alléllal, a heterozigóták két különböző alléllal rendelkeznek. A 

populációban leggyakrabban előforduló allélra, mint vad típusra utalnak [8].  

 

3.4. Polimorfizmusok 
 

A polimorfizmus génszerkezeti variánsok jelenléte a populációban, melyek előfordulási 

valószínűsége legalább 1%. Létrejöhet egyetlen nukleotidot érintő formában (Single 

Nucleotide Polimorfism – SNP), továbbá kialakulhat inszerciók (beékelődések), deléciók 

(kiesések), duplikációk (megkettőződések), következtében is. A leggyakoribb sorozatos 

variációk az egy nukleotidot érintő polimorfizmusok. Az SNP egyetlen bázis pár 

kicserélődését jelenti a DNS-en, ami eltérő gén terméket eredményez [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Polimorfizmusok leggyakoribb előfordulási típusai [8] 
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A polimorfizmus érintheti a receptorokat, transzport fehérjéket és a metabolizáló 

enzimeket. Jelen dolgozat témája szempontjából elsősorban a metabolizáló enzimek 

génjeinek polimorfizmusai jelentősek az egyének közti gyógyszerválasz 

különbözőségeinek vonatkozásában. 

 

3.5. Metabolizmus 
 

A hatását kifejtett gyógyszer szervezetből történő távozása a legtöbb esetben nem 

változatlan formában történik. A hatóanyag kovalens változásokon megy át, melyet 

biotranszformációnak, vagy metabolizmusnak nevezünk. A gyógyszer metabolizmus két 

fázisból áll: az első fázis a funkcionalizáció, amelynek eredményeképpen a vegyület 

lipidoldékonysága csökken. A második fázis, a konjugáció során egy vízben jobban oldódó 

származék jön létre, így lehetővé válik a metabolit távozása a szervezetből vizelettel, 

verejtékkel, széklettel. Bizonyos gyógyszerek átalakulás nélkül ürülnek ki a szervezetből, 

illetve előfordulnak olyan esetek, amikor a gyógyszer csak I. fázisú, vagy csak II. fázisú 

reakciókkal alakul át, legtöbb esetben azonban a gyógyszer mindkét fázisban 

transzformálódik. A gyógyszerek biotranszformációját - hasonlóan az anyagcsere 

folyamatokhoz – enzimek végzik. Ezen enzimek egy része kizárólag xenobiotikumok, 

vagyis testidegen anyagok metabolizmusában vesz részt. 

Az I. fázisú reakciók jelentősebb típusai: oxidáció, redukció, hidrolízis. Az oxidáció 

leggyakoribb típusát a mikroszómális oxigenációk képezik, ahol kulcsszereppel bírnak a 

citokróm P450 (CYP, cit P450) enzimek. A II. fázis enzimjei, a metil-transzferázok, 

szulfát-transzferázok, glutation-transzferázok, glükuronid-transzferázok olyan konjugációs 

enzimek, amelyek az anyagcseretermékek végső származékait vízoldhatóbbá teszik, ezzel 

elősegítve annak a szervezetből történő kiürülését. 

A CYP enzimek (nevük a szénmonoxid jelenlétében mért abszorpciós maximumra utal) 

prosztetikus csoportként hemet tartalmaznak, ahol a cisztein oldallánc kénatomja kötődik a 

vas ötödik koordinációs helyéhez – eltérően más hemoproteinektől, amelyekben legtöbb 

esetben ezt a koordinációs helyet egy hisztidin imidazol nitrogénje foglalja el. Ha a vas 

ferrovas formájában (Fe(II) ) van jelen, akkor a hatodik koordinációs helyhez elemi oxigén 

tud kötődni. A szubsztrát enzimhez kötődésekor a vas ferrivas (Fe(III) ) formájában van 

jelen, melyet egy flavin nukleotid tartalmú enzim - a NADPH-citokróm-P450 reduktáz - 

ferrovassá redukál, így ezt követően megtörténhet az oxigén kötődése.  
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Az oxigénmolekula egyik fele a szubsztrátba épül, másik fele vízmolekulává alakul két 

protonnal összekapcsolódva. 

Jelenleg a CYP enzimeknek körülbelül 1200 izoformája ismeretes, melyek csoportosítása 

genetikai alapon történik, így a CYP enzimek családokba illetve alcsaládokba sorolhatóak. 

Családokon belül az izoenzimeknek 40%-ban azonos aminosav szekvenciával kell 

rendelkezniük, míg alcsaládok esetében ez az egyezés legalább 55%-os. A családok 

azonosítása számokkal, az alcsaládok jelölése nagybetűkkel történik, az enzimeket pedig a 

betű utáni szám jelenti. 

A metabolikus-aktivitás jelentős hányada – körülbelül 90% – nyolc enzim segítségével 

történik: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4, CYP3A5, 

CYP3A7 izoenzimek. Ezek közül is kiemelendőek a CYP2D6 és a CYP2C19 izoenzimek, 

melyek polimorfiája széles körben vizsgált [10, 11]. 

 

 

      2. ábra: A legfontosabb CYP enzimek lokalizációja és százalékos megoszlásuk [12]  

 

Becslések szerint, az alkalmazott gyógyszerek 20-25%-a metabolizálódik – ha csak 

részben is – a citokróm P450 (CYP) 2D6 izoenzim által. Azok a betegek, akik a CYP2D6 

gén több példányával rendelkeznek, az úgynevezett gyors metabolizálók csoportjába 

tartoznak, náluk a gyógyszer a szokásos alkalmazott dózis mellett nem fogja elérni a 

terápiás plazmaszintet. Ennek ellentétes esete, amikor a CYP2D6 gének közül kevés 

funkcionálisan aktív, ekkor beszélhetünk lassú metabolizálókról, ahol a terápiás szint fölé 

emelkedik a plazmaszint a szokásos terápiás dózis adását követően [13]. 
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3.6. A farmakogenetika lehetséges alkalmazási területei 
 

A molekuláris szűrővizsgálatok lehetővé tennék bizonyos betegségek korai stádiumban 

történő azonosítását, amikor ezek még megelőzhetőek, jobban kezelhetőek vagy esetleg 

gyógyíthatóak lennének [14]. A korai DNS tesztelés kulcs lehet a betegség megelőző 

stratégiában, mivel a genetikai információ jóval a betegség manifesztálódása előtt elérhető. 

Például egy laboratóriumi vizsgálat során megállapított emelkedett koleszterin szint utalhat 

a jövőben kifejlődő szívbetegségre. Genetikai próba elvégzésével azonosítható az LDLR 

(Low Density Lipoprotein Receptor - alacsony denzitású lipoprotein receptor) gén adott 

variánsa a koleszterin szint megemelkedése előtt. Tehát a genetikai tesztek jóval 

hatékonyabbak a hagyományos fenotípus meghatározásán alapuló teszteknél, mivel a DNS 

mutáció jóval a klinikai tünetek megjelenése előtt azonosítható. Ezeknek az alkalmazása 

költséghatékonyabb a fenotípus teszteknél, mert a késői diagnózis gyakran eredményezi a 

morbiditási ráta növekedését, valamint további, drágább kezelések válhatnak szükségessé 

[15]. Összefoglalva, a genomika alapú prognosztizáló tesztek lehetőséget biztosítanának 

megállapítani a betegség kialakulásának kockázatát, ami segíthetne az időben megkezdett 

megfelelő, eredményes terápia kiválasztásában. 

Hasonlóan a legtöbb technológiához, a DNS szekvenálás költségei is jelentősen csökkentek 

az elmúlt években, ezzel is növelve annak a valószínűségét, hogy az egyéni gyógyszerelés 

szélesebb körben lesz alkalmazható a közeljövőben [15]. 

Becslések szerint a kezelésben részesülő betegek mintegy 50%-nak esetében tapasztalható 

pozitív eredmény a gyógyszerek alkalmazását követően. Ebből következően, a beteg 

populáció fele vagy nem megfelelő gyógyszeres kezelésben részesül, vagy a terápiás hatás 

késését tapasztalja a gyakori gyógyszercserék miatt (ami a hatékonyság hiánya miatt 

történik) [7].  

Azon genetikai faktorok azonosítása, amelyek fogékonnyá teszik a beteget a nem kívánt 

gyógyszerhatásra, nagy segítség lehetne a nem kívánt reakciók megelőzésében. Ezen 

tesztek alkalmazása a gyógyszer interakciók előrejelzésében is hasznosak lehetnek. Egyre 

szélesebb körben elfogadott az a nézet, amely szerint szükség van a molekuláris szintű 

diagnosztikai tesztekre számos gyógyszeres terápia korszerűsítéséhez. A gyógyszer cégek 

kezdetben vonakodtak a farmakogenomika illetve biomarkerek alkalmazásától a 

gyógyszerfejlesztés során, napjainkra azonban ez vezető stratégiává vált [14].  
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A farmakogenetikai ismeretek a gyógyszerfejlesztés folyamatában új gyógyszerek 

azonosítására és a szubpopuláció-specifikus gyógyszerfejlesztés céljára hasznosíthatók. A 

farmakogenetika segítségével a gyógyszer cégeknek lehetőségük van kisebb számú, 

kevésbé költséges vizsgálatok elvégzésére. Egy adott gyógyszerválasz kialakulásáért 

felelős genetikai variáns azonosítása jelentősen redukálja a fázis III vizsgálatokban részt 

vevők számát, mivel az így csak a kezelésre reagálók bevonásával történik. Így 

csökkenthető a nem kívánt hatások száma, mérsékelhető a szer okozta toxicitás, valamint 

növelhető a kezelés hatásossága. Annak ellenére, hogy a farmakogenetika segítségével 

kisebb terápiás csoportok, úgynevezett szubpopulációk kezelése történik, a megnövekedett 

hatékonyság növekvő bevételt jelenthet a gyógyszer cégek számára. Az esetlegesen 

felmerülő nem kívánt hatásokkal kapcsolatos bizonytalanság ilyen módon jelentősen 

csökkenthető, ami pedig ösztönzőleg hat az orvosokra az adott gyógyszer felírását illetően 

[16]. 

A farmakogenetikai teszteket a klinikai vizsgálatok során is használják. Olyan 

gyógyszerjelöltek esetén, ahol genetikai markerhez kötődik a vizsgálati készítmény 

fejlesztése, fontos az adott marker vizsgálatára alkalmas tesztek fejlesztése is, amelyeket 

társ diagnosztikumként is szoktak említeni. Ennek jelentősége, hogy feltárja az 

összefüggéseket a genetikai adottságok és a lehetséges terápiás kimenetelek között. 

A gyógyszer cégeknek további előnyöket is jelentenek a genetikai tesztek, mivel képesek 

azonosítani a betegeket, akik biztosan reagálnak azokra gyógyszerekre, amelyek hatásosak 

ugyan, de a gyakori toxicitás és eredménytelenség miatt terápiás alkalmazásuk ritka [7, 

14]. 

 

3.6.1. A gyógyszerválasz kialakulásában szerepet játszó tényezők 
 

A gyógyszerválasz létrehozásában endogén és exogén tényezők játszanak szerepet. 

Nem áll rendelkezésre teljes információ arra vonatkozóan, hogy a genetikai és környezeti 

tényezők egymásra hatásának milyen szerepe van a gyógyszerválasz létrehozásában. 

A környezeti tényezők tovább nehezítik a farmakogenetikai kutatások ismételhetőségét. 

Bebizonyították, hogy a biomarkerek csupán 10-15%-ának van direkt hatása a 

gyógyszerválasz létrejöttében [13].  
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3. ábra: A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők [12] 

 

A génjeinket nem tudjuk befolyásolni, a környezetünket viszont igen, ami segíthet néhány 

betegség megelőzésében. Egy megfázást okozó vírustól például mindenki megfertőződhet, 

aki kapcsolatba kerül vele. Azonban számos ember rendelkezik olyan „genetikai 

hajlammal” ami fogékonyabbá teszi őket a betegségre. Ennek ismeretében, még a betegség 

kialakulása előtt különböző megelőzési, a betegség elkerülését lehetővé tevő stratégiák 

alkalmazhatóak (zsúfolt helyek kerülése, gyakoribb kézmosás, stb.). A genetikai tesztelés 

ehhez hasonló iránymutatóként szolgálhatna bizonyos betegségek elleni küzdelemben. A 

genetikailag fogékonyabbak, akik tudják is ezt magukról, előnnyel rendelkeznek: tudják, 

milyen tünetekre kell fokozottan odafigyelniük, így a betegség kezelése rendkívül korai 

stádiumban megkezdhetővé válhat. Ezek az emberek megváltoztathatják azt, amit tudnak 

befolyásolni – a környezetüket és életmódjukat – a betegség megelőzésének érdekében [1].  
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3.6.2. Biomarkerek és jelentőségük 
 

A biomarkerekre hosszú ideig úgy tekintettek, mint a betegségek hatásosabb 

terápiája, és az alacsonyabb egészségügyi költségek kulcsára [18]. 

A biomarkerek klinikai gyakorlatba történő integrálása hosszú és összetett folyamat, 

melynek első lépése magának a biomarkereknek a felfedezése. Valójában több genetikai 

biomarker esetében nem beszélhetünk más előnyről, mint azok azonosításáról, így az 

eddigi eredmények ilyen téren csalódásra adnak okot. [17] (Az FDA által validnak 

minősített biomarkerek listája: www.fda.gov) 
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4. A genetikai tesztek szabályozása 

 

4.1. Az egységes étékelési rendszer hiánya. Az ACCE Modell 
 

A genetikai tesztek értékelési módszerei még fejlesztés alatt állnak, ezen a téren is – 

akárcsak a rendelkezésre álló ismeretanyag mennyiségében – jelentős előrelépés 

tapasztalható. Az értékelések „vázát” az USA-ban a CDC (Centers of Disease Control and 

Prevention, Office of Public Health Genomics) által fejlesztett ACCE modell adja [14, 16]. 

Az ACCE projekt célja egy olyan modell rendszer megalkotása volt, ami lehetővé teszi az 

eredmények összegyűjtését, analízisét, kiterjesztését és a már meglévő adatok, eredmények 

aktualizálását a DNS alapú genetikai tesztek és algoritmusok biztonságossága és 

hatékonysága vonatkozásában. A folyamat során összegyűjtik az adatokat, értékelik, 

értelmezik és jelentéseket készítenek a genetikai tesztekről, mindezt olyan formában, hogy 

a döntéshozók hozzáférhessenek az aktuális és megbízható információkhoz [19]. 

A név az értékelt paraméterekből tevődik össze: analitikai validitás, klinikai validitás, 

klinikai hasznosság és a genetikai teszt alkalmazása során felmerülő etikai, jogi és szociális 

szabályozás. A genetikai teszt analitikai validitása alatt a teszt azon tulajdonságát értjük, 

hogy mennyire képes pontosan és megbízhatóan mérni a keresett genotípust. A klinikai 

validitás meghatározza, hogy a teszt képes meghatározni vagy előre jelezni a keresett 

fenotípust vagy betegség meglétét, vagy hiányát. A klinikai hasznosság annak a 

valószínűségére utal, hogy a teszt használata jobb kimenetelhez vezet, illetve magába 

foglalja a pénzügyi költségeket. A genetikai tesztek értékelésére egy nemzetközi 

együttműködés jött létre, amely az ACCE modell gyakorlati alkalmazásán alapul [4]. 

Az ACCE projekt kidolgozása 2000-2004-ig tartott. A modell áttekintése számos hasznos 

információval szolgálhat mind a gyakorló orvosok, mind a klinikai gyógyszerészek 

számára. 
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4. ábra: Az ACCE modell ábrázolása [20] 

 

A modell értékelési rendszerének alapja, hogy a genetikai tesztek értékelése az összes 

vizsgált területre kiterjedően komplex megközelítésben történjen. A modell közepén a 

teszt áll: milyen rendellenesség meghatározására alkalmas és milyen módon történik a 

kivitelezés. Ezek megadása/definiálása nélkül az értékelés csak korlátozott értékű lesz. 

Az ACCE „váza” egy 44 kérdésből álló kérdéssor, az értékelési paraméterek szerint 

csoportosítva. A kérdések a vizsgált rendellenességre, a tesztelésre és a klinikai 

gyakorlati útmutatókra egyaránt vonatkoznak, csakúgy, mint az analitikai- és klinikai 

validitásra, klinikai hasznosságra és az etikai-, jogi- és szociális kérdések szabályozására 

[4]. 
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4.1.1. Analitikai validitás 
 

Egy genetikai teszt analitikai validitása megadja, hogy a teszt mennyire képes a 

keresett genotípus pontos és megbízható meghatározására. Ennek a megállapítása 

feltétlenül szükséges, mert az analitikai validitás megbecsülése eljárás- és mutáció 

specifikus is. Ez fontos tényező különböző laboratóriumokból származó eredmények 

összehasonlításánál. Mennyiségi paraméterek meghatározásánál a kulcs a teszt 

érzékenysége és specificitása. DNS alapú technológiák alkalmazása során közel 100%-os 

szelektivitás és specificitás érhető el [4]. 

 

      5. ábra: Az analitikai validitás részfolyamatai [4] 

 

Minden szinten előfordulhatnak hibák, amelyek hatással lehetnek a teszt analitikai 

validitására. Egy amerikai áttekintés szerint a minták összekeverésének aránya 0,25%, egy 

európai felmérés szerint a vizsgálatokat végző laboratóriumoknak közel 20%-a követ el 

technikai vagy adminisztrációs hibát a cisztás fibrózis tesztelése során. Újabb vizsgálatok 

kimutatták, hogy a külső minőség értékelő programoknak köszönhetően csökkent a 

hibaarány. A minőségbiztosítás célja, hogy külső és belső ellenőrző értékelésekkel 

biztosítsa a teszteredmények megbízhatóságát és reprodukálhatóságát. Sok genetikai teszt, 

elsősorban a kis számban végzett, ritka betegségek tesztjei esetében az analitikai validitás 

megvalósításának fő útja a minőségbiztosítás [4].  
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4.1.2. Klinikai validitás 
 

A klinikai validitás megadja a genetikai teszt azon képességét, hogy milyen 

mértékben képes azonosítani, vagy megjósolni a keresett fenotípus vagy konkrét betegség 

jelenlétét vagy annak hiányát. A klinikai validitás esetében fontos, hogy milyen mértékű a 

penetráció a vizsgált mutáció esetében [4].  

A klinikai validitás két fő megközelítése a genotípus és a fenotípus közti összefüggés 

értelmezése, és a genotípus/fenotípus és a klinikai kép közötti kapcsolat feltárása. A 

klinikai validitás értékelésének során fontos a genotípus fenotípusra vagy más klinikai 

változókra vonatkoztatott szenzitivitásának, specificitásának, valamint pozitív- és negatív 

prediktív értékeinek az áttekintése [21]. 

A szenzitivitás egy tesznek az a képessége, hogy a megfelelő egyéneket sorolja a betegek 

csoportjába – és csak a betegeket sorolja a betegek csoportjába. A szelektivitás a nem-

betegek csoportjában való megfelelő klasszifikációt jelenti. A pozitív prediktív érték 

megadja a betegek azon hányadát, akiknél a teszt pozitív, és valóban szenvednek az adott 

betegségben, míg a negatív prediktív érték a betegségben nem szenvedők, és negatív teszt-

eredményű betegek számát jelenti, százalékosan megadva [22]. 

 

     6. ábra: A tesztek értékelésénél alapvetően szükséges fogalmak [23] 

 

A genotípus és a fenotípus kapcsolatának értelmezésében alapvető jelentőségű annak az 

ismerete, hogy a genotípus milyen mértékben manifesztálódik. Ezt nevezzük 

penetranciának, azaz egy polimorf allél és az általa kódolt enzim in vivo aktivitása közti 

kapcsolat milyen mértékben fejeződik ki.  
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Metabolizációs aktivitás tekintetében az egyének négy különböző fenotípusú csoportba 

sorolhatók: az átlagos enzimaktivitással rendelkezők, az átmeneti enzimaktivitást mutatók, 

a lassú metabolizálók és a gyors vagy ultragyors metabolizálók. Az enzimaktivitás mértéke 

a populáción belül folyamatos eloszlást mutat [21]. 

Az eddig folytatott vizsgálatok eredményeképpen 80 CYP2D6 allél variánst azonosítottak, 

amelyek a Humán Citokróm P450 Allél Nomenklatúra Bizottság 

(http://www.cypalleles.ki.se/cyp2d6.htm) szerint kapcsolatba hozhatók hiányos, csökkent 

vagy növekedett enzimaktivitással. Annak ellenére, hogy az adott CYP2D6 allél és az 

enzimatikus aktivitás közötti kapcsolat pontosan definiált, az allél kombinációk alapján 

történő fenotípus előrejelzés ennél jóval összetettebb, mivel számos, nem genetikai tényező 

is hatással van a vizsgált enzimaktivitásra [24]. 

Általában a lassú metabolizálók 100%-ban, míg az ultra gyors metabolizálók mintegy 

20%-ban azonosíthatók a genotípus meghatározásával, a megnövekedett CYP2D6 gén 

másolatok jelenléte alapján. Kevesebb információ áll rendelkezésre a köztes enzim 

aktivitással rendelkezők meghatározására, mivel a klasszikus CYP2D6 genotipizálást 

elsősorban arra használják, hogy gén duplikációkat azonosítsanak és megkeressék azokat a 

CYP2D6 allélokat, amelyek a hiányzó enzim aktivitást eredményezik [25]. 

Fontos megjegyezni, hogy a majdnem tökéletes analitikai pontossággal rendelkező tesztek 

esetében is előfordulhatnak fals pozitív és fals negatív eredmények is. A fals pozitív 

eredmény esetén a teszt pozitív ugyan, de klinikai manifesztációja nincs a 

rendellenességnek. Ennek három lehetséges oka van: 

 A teszt nem rendelkezik tökéletes analitikai specificitással. 

 A megfelelő genotípus azonosítása megtörtént, de ennek megfelelő fenotípus nincs 

jelen a csökkent penetrancia miatt. 

 A betegség klinikailag rosszul osztályozott/meghatározott. 

Következtetésképpen a fals pozitív eredmények szükségtelen beavatkozásokhoz, 

kezelésekhez vezethetnek, illetve szociális, pszichológiai és gazdasági károkat is 

okozhatnak. 
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Ha a klinikai rendellenesség jelenléte mellett a teszt nem jelzi azt, tehát negatív, akkor 

beszélünk fals negatív teszteredményről. Ennek okai lehetnek a következők: 

 A teszt nem rendelkezik megfelelő analitikai szenzitivitással. 

 Több gén is felelős az adott betegség kialakításáért, nem csak az, amelyikre 

vonatkozóan a vizsgálatot végezték (genetikai heterogenitás). 

 Eltérő variánsok felelősek a betegség kialakulásáért (allél heterogenitás). 

 Nem megfelelő a betegség klinikai értékelése/besorolása. 

A fals negatív eredmények késleltetik a betegség kiszűrését, diagnózisát és kezelését. A 

korhoz kötött penetrancia hatása különösen releváns az előrejelző genetikai tesztek 

értékelése során. Gyakran előfordul ugyanis, hogy egy bizonyos kor előtt nem jelentkezik 

az adott betegség. Ezért prospektív epidemiológiai vizsgálati adatok szükségesek ritka 

betegségek klinikai validitásának megalapozásához - melyek gyakran nem állnak 

rendelkezésre. A fentiekből következik, hogy a prediktív tesztek értékelési folyamatai 

további fejlesztést igényelnek [4]. 

4.1.3. Klinikai hasznosság 
 

A teszt elvégzéséből származó előny definiálása és mérése nehezen 

meghatározható. Klinikusok, egészségügyi management szervezetek és egészségügyi 

felügyelők részéről a hangsúly a bizonyítottan mérhető egészségügyi kimeneteleken lesz, 

pl. a megelőzés, növekvő túlélés, csökkenő komplikációk és a költség-haszon előny. A 

kimeneteket számszerűsíteni gyakran nehéz, a kutatási bizonyítékok hiányában ezek csak 

becsülhetők [4].  

A beteg szemszögéből nézve az előnyök értékelése nagyon különböző lehet. A genetikai 

információ egyéni értékelése változó, és jelentős mértékben függ a szociológiai és 

kulturális tényezőktől. Nehéz számszerűsíteni, hogy mi a haszna, ha az egyén ismeri a saját 

genetikai státuszát. Szintén nehéz megállapítani, hogy ez az ismeret a genetikai kockázatról 

javuló egészségügyi hozzáállást eredményez, vagy javítja-e a lehetséges kimeneteleket. A 

betegek által észlelt/érzékelt kockázatok és előnyök hatással lesznek a genetikai tesztek 

megítélésére. Ez is hangsúlyozza a genetikai tesztekre vonatkozó tanácsadás fontosságát. A 

klinikai hasznossággal kapcsolatos végső döntésnek egy bizonyítékokon alapuló szubjektív 

döntésnek kell lennie.  
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Várható, hogy az egészségügyi rendszerek között különbség lesz az egyes tesztek 

értékelési eredményeiben, még akkor is, ha a támogató bizonyítékok azonosak. Ennek 

megfelelően nem létezik egységes válasz a teszt klinikai hasznosságának értékelésében [4].  

 

4.1.4. Etikai, jogi és szociális szabályozás 
 

A sok érintett kérdés miatt ez talán a legnehezebben értékelhető terület. Az érintett 

témák a következők: 

 magánélet és bizalom 

 tájékozott beleegyezés 

 adatvédelem 

 biztosítás 

 eugenetika 

 diszkrimináció 

 egészségügyi egyenlőtlenségek 

 megbélyegzés 

 az egészségügyi döntések közti elsőbbség megállapítása 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása egy új genetikai teszt esetében nem egyszerű. Az 

eddigi gyakorlat szerint általános elveket dolgoznak ki a genetikai tesztek és 

szűrőprogramok alkalmazására vonatkozóan. Az etikai, jogi és szociális szabályozásra 

vonatkozó kérdések specifikusak minden egyes genetikai teszt esetében, amelyet az 

értékelés során fel kell tüntetni és a klinikai hasznosság részeként kell megítélni [4]. 

 

4.1.5. Az ACCE modell alkalmazhatósága 
 

Összefoglalva, a fentebb vázolt modell minden típusú farmakogenetikai teszt, 

valamint biomarkerek értékelése esetén is alkalmazható. A genetikai tesztek 

rendelkezhetnek olyan specifikus lehetőségekkel, tulajdonságokkal, amelyeket az értékelés 

során külön kell megítélni és feltüntetni.  

A nemzetközi együttműködés és támogatás eredményeként létrehozott standardizált 

megközelítések, mint az ACCE modell tekinthető az első fontos lépésnek a genetikai 

tesztek értékelésében, ami a jövőbeni értékelési követelmények alapját képezheti [4]. 
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4.2. Szabályozás 
 

A technika rohamos fejlődése számtalan új molekuláris diagnosztikai eszköz – köztük 

genetikai tesztek – piacra kerülését eredményezte. A felhasznált tesztek nagy része nem 

szabályozott, nem rendelkeznek független vizsgálattal, értékeléssel, ami a felmerülő 

panaszok esetén az eladó igazolására szolgálna [26].  

Az 1990-es évektől az USA-ban szakértők és a Kongresszus tagjai megfogalmazták, hogy 

a szabályozás hiányosságát fel kell számolni. Erre válaszképp az FDA bejelentette, hogy 

tervei szerint a szabályozást minden genetikai tesztre kiterjesztik, de eddig az eladott 

tesztek kisebb hányada került csak ellenőrzésre. 

Jóllehet, a klinikai laboratóriumok szabályozását a CMS (Centers for Medicare and 

Medical Services) végzi, munkájuk nem terjed ki arra, hogy megvizsgálják, hogy az adott 

teszt elvégzésének mekkora a klinikai jelentősége. A szabályozást a CLIA (Clinical 

Laboratory Improvement Amendments) végzi. Lényege a klinikai tesztelés minőségének 

biztosítása, az alkalmazott eljárások ellenőrzése, és néhány teszt esetén azok szakszerű 

kipróbálása. A CLIA program részét képezi továbbá a kutatás, az analízis és az alkalmazott 

technológia segítése; technikai standardok és laboratóriumi gyakorlati útmutatók 

kifejlesztése; laboratóriumi minőségfejlesztési tanulmányok készítése és az oktatási 

lehetőségek fejlesztése, kiterjesztése. 

Az FDA rendelkezik a legkiterjedtebb kompetenciával a genetikai tesztek 

biztonságosságának, hatékonyságának és forgalomba kerülésének szabályozásában. 

Az FDA felügyelete a genetikai tesztekkel kapcsolatban arra is vonatkozik, hogy milyen a 

teszt tervezett felhasználása és mekkora kockázatot jelent a pontatlan eredmény. Ennek 

alapján három különböző osztályba sorolja a genetikai teszteket: a rangsorolás az I. 

osztálytól, a relatíve alacsony kockázatot jelentő tesztektől a III. osztályig történik, ahol a 

tesztek a legnagyobb körültekintéssel végzendők. A felügyelet kiterjed a farmakogenetika 

területére arra vonatkozóan, hogy a genetikai információ segíthet az egyén meghatározott 

gyógyszerekre adott reakciójának előrejelzésében, a nem kívánatos hatások kiszűrésében, 

valamint segítségével meghatározható az alkalmazandó gyógyszer megfelelő dózisa is a 

kezelésben részesülő beteg számára [26]. 
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4.2.1. A genetikai adatok védelmének szabályozása 
 

A genetikai adatok kezelése és védelme sajátos problémát jelent. Egyértelmű, hogy 

az ilyen típusú tesztek során kapott információ nem egyenértékű egy hagyományos 

vérvizsgálat során meghatározott paraméterekkel, így ezeknek a szabályozása és 

felügyelete eltérő. A genetikai információ diagnózist szolgáltathat, hajlamosító tényezők 

meghatározásával befolyásolhatja az egyén megítélését (genetikai diszkrimináció) vagy 

akár a jövőjét is. A tesztelés során a beteg tájékoztatásának módjáról, a vizsgálatot 

követően a kapott információ felhasználásáról és az adatok kezeléséről Magyarországon 

jogszabály rendelkezik: a 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a 

humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól. 

Felismerték, hogy az elvégzett genetikai tesztek során kapott információ nagy 

jelentőséggel bír, mind az egyén, mind a tudomány szempontjából, így annak fokozott 

védelme szükséges. Számos szakmai protokoll, illetve módszertani levél és a fent említett 

Magyar Genetikai Törvény szabályozza a genetikai tesztek nyújtotta információ 

felhasználását és az adatok kezelését.  

Fontos annak elkülönítése, hogy a beteg metabolikus aktivitását vizsgáló, vagy például a 

depresszióra való hajlamának előrejelzésére szolgáló tesztről van szó. A két vizsgálatból 

származó információk nem azonos súlyúak. Belátható, hogy az ilyen típusú vizsgálatok 

elkülönítése és eltérő megítélése jogi és adatvédelmi szempontból is fontos, de kérdés, 

hogy ez az eltérő szabályozási rendszer nem akadályozza-e túlzottan az ilyen vizsgálatok 

klinikai gyakorlatba integrálódását [27, 28]. 
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5. Hogyan válik egy genetikai teszt a kezelés részévé? 

 

A teszt klinikai gyakorlatba történő integrálásának meghatározott lépései vannak. Az 

alábbi szempontok áttekintésével megállapítható, hogy egy teszt alkalmas-e a klinikai 

gyakorlatban történő felhasználásra, vagy „csupán” érdekesség marad a jövőben. Az FDA 

által pontosság és reprodukálhatóság szempontjából validált tesztek listája megtalálható a 

honlapján. (www.fda.gov/Drugs/ScienceReasearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics) 

 

 

 

7. ábra: A farmakogenetikai teszteknek a klinikai gyakorlatba építésének folyamatábrája 

[29] 

 

 

 

http://www.fda.gov/Drugs/ScienceReasearch/ResearchAreas/Pharmacogenetics
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5.1. Az eljárás főbb lépései 
 

5.1.1. A genetikai variáns-jelölt azonosítása 
 

A genetikai variáns-jelölt azonosítása az első és egyben legfontosabb lépés [29]. A 

keresett gén azonosítása bizonyítja a feltételezést, miszerint egy adott tulajdonság 

kialakulása genetikai alapokon nyugszik. A gén jelöltre vonatkozó kutatások elsősorban 

azokra a génekre fókuszálnak, amelyek szerepet játszhatnak a betegségek kialakulásában, 

és gyakran kapcsolatba hozhatók eddig fel nem tárt biológia 

útvonalak/hatásmechanizmusok megértésével. A kutatók általában az adott gén több 

variánsát is tesztelik, mivel a variáns által kódolt fehérje, valamint ebből adódóan a funkció 

is eltérő lehet [30].  

A variáns jelölt azonosítása többek között azért is fontos, mert előfordulhatnak olyan 

variánsok, allélok, mutációk, amelyek kimutathatók és izolálhatók, ám nem rendelkeznek 

releváns élettani/farmakológiai hatásokkal [29]. 

 

5.1.2. A variáns penetranciájának meghatározása 
 

A folyamat következő lépése a genetikai variáns penetranciájának meghatározása: 

az allélok gyakorisága a klinikai szignifikancia fontos jellemzője. Ha a genetikai variáns 

jelentős farmakokinetikai vagy farmakodinámiás hatásokkal rendelkezik is, közel sem 

biztos, hogy klinikailag jelentős, ha előfordulása ritka [29].  

 

5.1.3. A genotípus-fenotípus közötti kapcsolat meghatározása 
 

A következő lépés a genotípus-fenotípus közötti kapcsolat meghatározása. A mért 

biológiai vagy élettani hatásokat gyakran a klinikai válaszok helyettesítőinek tekintik, 

pedig a klinikai válaszok gyakran nincsenek összhangban a várt hatásokkal [29]. 

 

5.1.4. A klinikai szignifikancia meghatározása 
 

A klinikai szignifikancia/jelentőség meghatározása olyan módon történik, hogy 

klinikai vizsgálatokban összehasonlítják a jelen standard-kezelést a genetikai teszteléssel 

kiegészített formájával [29]. 
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5.1.5. A teszt költség hatékonyságának meghatározása 
 

A farmakognetikai teszt klinikai gyakorlatba történő bevonásához a teszt költség-

hatékonyságát az aktuális, standard gyakorlattal kell összehasonlítani. A költség-

hatékonyság értékelésével/megbecslésével több változó kimenetel mérhető, például a 

klinikai események és az életminőséggel korrigált életévek (QALY – quality-adjusted life-

years) [29]. 

 

5.1.6. Az eljárás standardizálása 
 

Utolsó lépés az eljárás standardizálása: az FDA kérheti a genetikai információk 

hozzáadását a termék megjelöléshez, javasolhatja a rendelkezésre álló genetikai 

vizsgálatok adatainak használatát, sőt a genetikai teszt elvégzését is előírhatja a gyógyszer 

felírását megelőzően bizonyos betegcsoportokban [29]. 

 

5.2. Az FDA által jóváhagyott tesztek 
 

A farmakogenetikai tesztek egy része már általánosan elérhető, néhány pedig bizonyos 

laboratóriumokban hozzáférhető. A korábban kifejlesztett tesztek esetében főként egy gént 

érintő mutációk jelenlétét vizsgálták a betegségre való hajlam kockázatának megállapítása 

céljából, míg napjainkban az újabb tesztek már több száz gén és tucatnyi genetikai variáció 

kiértékelésére képesek [7].  
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I. táblázat: A gyógyszeres kezelés megkezdése előtt kötelezően elvégzendő tesztek 

listája [31] 

Gyógyszerkészítmény, 

hatóanyag 
Biomarker Leírás Teszt 

Herceptin (Trastuzumab) 

HER2/NEU 

fokozott 

mértékű 

expressziója 

Szemi kvanitatív 

immunhisztokémiai eljárás 

a HER2 fehérjének a 

nagyfokú kifejeződésének 

detektálására mellrák esetén 

a daganatos szövetekben 

HercepTest 

Direkt fluoreszcens in situ 

hibridizációs eljárás a 

HER2 gén 

amplifikációjának 

kvantitatív meghatározására 

mellrák esetén a rákos 

szövetben 

HER2 FISH 

Pharma Dx Kit 

Glivec (Imatinib) 

c-kit 

fehérje/CD117 

antigén 

expresszió 

Kvalitatív 

immunhisztokémiai próba a 

c-kit fehérje expresszió 

meghatározására 

DAKO C-KIT 

Pharma Dx 

Erbitux(Cetuximab); 

Vectibix (Panitumab) 

EGFR 

expresszió 

Valós idejű PCR próba, 

melyet a KRAS onkogénen 

található 7 szomatikus 

mutáció detektálására 

alkalmaznak colorectalis 

daganatos szövetekben 

therascreen 

KRAS RGQ Kit 

Kvalitatív 

immunhisztokémiai teszt 

rendszer a neoplasztikus 

szövetekben EGFR 

meghatározásra 

DAKO EGFR 

Pharma Dx Kit 

Xalkori (Crizotinib) 
ALK gént érintő 

mutációk 

Kvalitatív teszt többek 

között az ALK génen 

található átrendeződések 

detektálására. Az 

alkalmazott módszer 

fluoreszcens in situ 

hibridizáció. 

VYSIS ALK 

Break Apart 

FISH Probe Kit 

Celesentri (Maraviroc) 
CCR5 fehérje 

expresszió 

CCR5 co-receptor agonista 

teráiára reagálók 

azonosítása CD4 

sejtkultúrában HIV fertőzés 

kezelésében 

Trofile 
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Az egy gént érintő, úgynevezett monogénes betegségek általában ritkán előforduló, kis-

számú beteget érintő kórképek, ellentétben a poligénes öröklésmenetet mutató, 

multifaktoriális megbetegedésekkel. Ahogy az elnevezés is utal rá, ezen betegségek 

kialakításában több tényező is szerepet játszik: egyrészt genetikai tényezők, másrészt 

számos kockázatot fokozó faktor (endogén és exogén tényezők egyaránt). Ezeknek a 

kórképeknek a kialakulása során a genetikai eltérés szükséges, de nem elégséges feltétele a 

betegség létrejöttének, az eltérés „csupán” fokozott kockázatot jelent. Ehhez járulnak még 

hozzá a fent említett kockázati tényezők [32]. 

 

5.3. Az alkalmazott tesztek típusai 
 

Az elsőként elérhető tesztek egyike a HercepTest (2001, Center for Devices and 

Radiological Health). Segítségével az emlő tumor-szövetekben nagy mennyiségben 

expresszálódó HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor) fehérje detektálható. A 

teszt jelentősége: a Herceptin (trastuzumab) csak HER2 pozitív emlő tumorok kezelésében 

alkalmazható eredményesen. A HercepTest-hez hasonlóan a HER2 gén másolatainak a 

számát mérő teszt is hozzáférhető, ennél viszont a mérés fluoreszcens in situ 

hibridizációval (FISH) történik [7].  

További komplex multigénes vizsgálatok elvégzésére alkalmas emlő tumor vizsgálat az 

FDA által jóváhagyott MammaPrint (Agen-dia), amely 70 gént vizsgál. Ennek a tesztnek a 

segítségével a korai stádiumban diagnosztizált emlő tumoros betegeket alacsony- illetve 

magas kockázatú csoportokba sorolják, ezzel támogatva a döntéshozatalt a kezelés 

folyamán [15].  

A DMET PlusPanel (Affymetrix) teszt kiterjedtebb mértékben vizsgálja azokat a genetikai 

variációkat, gyakori és ritkábban egyetlen gént érintő polimorfizmusokat, inszerciókat, 

deléciókat, triallélokat, amelyeknek szerepük van a gyógyszerek metabolizmusában, és 

amelyek a vizsgálata hagyományos farmakogenetikai próbákkal nem lehetséges. A DMET 

PlusPanel 1936 gyógyszer metabolizáló biomarker azonosítására képes 225 génen, ezáltal 

költség-hatékony mérést tesz lehetővé, nagy biztonsággal és reprodukálhatósággal [7]. (Az 

Affymetrix honlapján szerepel, hogy csak kutatási céllal használható, diagnosztikai célra 

nem alkalmazható: http://www.affymetrix.com/estore/) 
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Az antipszichotikus gyógyszerek alkalmazása során felmerülő, nem kívánt hatások iránti 

fogékonyság előrejelzésére alkalmas teszteket is fejlesztettek. A PhyzioType (Genomas) 

technológia 384 SNP-t vizsgál 222 génen, valamint egy biostatisztikai algoritmust is 

alkalmaz. A Genomas egyelőre a szabadalomra, és az FDA jóváhagyására vár a teszt 

alkalmazását illetően.  

A PGxPredict: Clozapine teszt a clozapine kiváltotta agranulocitózis kialakulásának 

valószínűségét képes előre jelezni, ezzel segít a kockázat-haszon egyensúly 

megállapításában a clozapine terápia során [7].  

A gyógyszer metabolizmusban szerepet játszó enzimek genetikai variációinak azonosítása 

nagy jelentőséggel bír az egyénre szabott gyógyszerrendelés előmozdításában. A genetikai 

variánsok azonosítása leggyakrabban polimeráz lánc-reakció (PCR- Polymerase Chain 

Reaction) segítségével történik. PCR alkalmazásával nem kizárólag a szekvenciális 

variabilitások határozhatók meg. Valós-idejű PCR technikával lehetőség van a gén 

expresszió pontos mérésére. Így azonosíthatóak azok az egyetlen nukleotidot érintő 

polimorfizmusok, amelyek a gyógyszer metabolizáló enzimeket, transzport fehérjéket és 

receptorokat kódoló géneken találhatóak. A polimorfizmusok azonosítása magában foglalja 

a deléciók és duplikációk azonosítását is, melynek segítségével a beteg fenotípusa előre 

jelezhető [16]. 
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II. táblázat: A gyógyszer metabolizáló enzimeket kódoló gének vizsgálatára szolgáló 

FDA által jóváhagyott farmakogenetikai tesztek [31] 

  Teszt 
Érintett CYP 

izoenzim 

Vizsgált allélok 

száma 

Specifikus hatóanyagok, 

hatóanyagcsoportok 

1 
xTAG CYP2D6 

Kit v3 
CYP2D6 16 

Antidepresszánsok, 

antipszichotikumok, 

Tramadol, Tamoxifen, 

Propranolol, Carvedilol 

2 

Spartan RX 

CYP2C19 Test 

System 

CY2C9 3 NSAID, warfarin 

3 

Verigene 

CYP2C19 

Nukleinsav teszt 

CYP2C19 3 Clopidogrel 

4 
INFINITI 

CYP2C19 Assay 
CYP2C19 3 Clopidogrel 

5 

Roche AmpliChip 

CYP450 

microarray 

CYP2D6 27 
Antidepresszánsok, 

antipszichotikumok, 

Tramadol, Tamoxifen, 

Propranolol, Carvedilol, 

Clopidogrel 
 CYP2C19 3 

6 

eSensor Warfarin 

Sensitivity Saliva 

Test 

CYP2C9       2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 

7 

eQ-PCR LC 

Warfarin 

Genotyping kit 

CYP2C9     2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 

8 

eSensor Warfarin 

Sensitivity Test 

and XT-8 

Instrument 

CYP2C9       2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 

9 

Gentris Rapid 

Genotyping 

Assay - CYP2C9 

& VKORCI 

CYP2C9      2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 

10 

INFINITI 2C9 & 

VKORC1 

Multiplex Assay 

for Warfarin 

CYP2C9       2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 

11 

Verigene 

Warfarin 

Metabolism 

Nucleic Acid Test 

and Verigene 

System 

CYP2C9    2 
Warfarin (Orális 

antikoagulánsok) 
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5.4. Az AmpliChip teszt 
 

2005-ben az FDA jóváhagyta a Roche Molecular Systems által kifejlesztett AmpliChip 

CYP450 tesztet azon gyógyszerek metabolikus rátájának előrejelzésére, melyek 

szubsztrátjai a CYP2D6 és 2C19 izoenzimeknek [7]. 

Az AmpliChip lehetővé teszi a klinikai diagnosztikai laboratóriumok számára a CYP2D6 

és a CYP2C19 géneken természetes körülmények között előforduló variációk azonosítását. 

A teszt a microarray technológián alapul, ami ötvözi a hibridizáció során történő precíz 

helymeghatározást és a fluoreszcens jelölő technikát [33]. 

A teszt két CYP2C19 fenotípusú kategóriába osztja be az egyéneket három allél 

tesztelésével: átlagos- és lassú metabolizálók csoportjába. CYP2D6 fenotípus szerint 27 

allél vizsgálatával és 7 duplikáció figyelembe vételével pedig 4 csoportba sorol: ultragyors, 

átmeneti, átlagos és lassú metabolizálók csoportja. A CYP2D6 egy olyan metabolizáló 

enzim, amelynek az előbb említett 3 aktivitási szintje (vagy fenotípusa) ismert: az 

ultragyors metabolizálók esetében az enzim aktivitás szokatlanul magas, az átmeneti 

metabolizálóknál az átlagosnál gyengébb aktivitás tapasztalható, a lassú metabolizálóknál 

nincs semmilyen CYP2D6 aktivitás [34]. 

A CYP2D6 enzim végzi a klinikai gyakorlatban mindennaposan használt gyógyszerek 

(például analgetikumok, antiarritmiás szerek, antipszichotikumok, antidepresszánsok, béta-

blokkolók) 25%-nak a metabolizmusát. A gyógyszerek farmakokinetikáját illetően 

nagyfokú egyének közti variabilitás létezik, amelynek okai a genetikai polimorfizmus, 

vagy a környezeti tényezők hatása az enzim aktivitásra, valamint az egyén fiziológiai 

és/vagy patológiás állapota. A CYP2D6 az egyetlen nem indukálható CYP 450 enzim, 

ebből adódóan elsősorban a genetikai variációk határozzák meg az enzim aktivitásának 

variabilitását. Ennek a variabilitásnak fontos következményei vannak a klinikai 

gyakorlatban: előfordulhat, hogy az eltérés miatt a beteg nem reagál a kezelésre, vagy nem 

kívánt hatások jelentkezhetnek ugyanazon terápia alkalmazása esetén. Annak érdekében, 

hogy csökkenteni tudjuk a potenciális, nem kívánt hatásokat, amelyek további súlyos 

mellékhatásokhoz, vagy akár halálhoz is vezethetnek, a legfontosabb az egyéni CYP2D6 

enzim aktivitás ismerete.  
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Ezt egyrészt a gyógyszer alkalmazása során történő monitorozás teszi lehetővé a vérben 

keringő gyógyszer koncentrációjának meghatározásával, azonban ezen kívül más 

megközelítés is alkalmas az egyén CYP2D6 aktivitásának mérésére, kezeléstől függetlenül, 

még annak megkezdése előtt. A CYP2D6 fenotipizálás lehetővé teszi az aktuális enzim 

aktivitás meghatározását, egy „teszt” gyógyszer bevételével és a gyógyszer illetve a 

gyógyszerből képződő metabolit vizeletben mért koncentrációja alapján. Ezen eljárás 

segítségével az egyedek metabolikus aktivitásuk alapján 4 csoportba sorolhatóak – 

fokozatosan csökkenő CYP2D6 aktivitás szerint: ultra gyors, átlagos, átmeneti és lassú 

metabolizálók. A genotipizálás segítségével egyrészt meghatározható az egyén pontos 

CYP2D6 gén DNS szekvenciája, másrészt lehetővé válik az azonosított allélok alapján a 

várható fenotípus előrejelzése. Eddig körülbelül 80 CYP2D6 allél variánst találtak, melyek 

kapcsolatba hozhatók hiányos, csökkent vagy növekedett enzimaktivitással a Human 

Cytochrom P450 Nomenclature Committee értelmezése szerint. 

A hagyományos osztályozási rendszer szerint az AmpliChip CYP450 teszt a lassú 

metabolizálók csoportjába sorolja az egyént, ha az kettő funkciómentes alléllal 

rendelkezik; köztes, ha egy nem funkcionáló és egy csökkent aktivitással rendelkező, vagy 

pedig két csökkent aktivitással rendelkező allél van jelen; átlagos, ha legalább egy 

funkcionálisan aktív allél áll rendelkezésre és ultragyors metabolizáló, ha a funkcionális 

allél legalább három másolatát hordozza. Annak érdekében, hogy az AmpliChip CYP450 

teszt fenotípus előrejelző eredményei értékelhetőek legyenek, a CYP2D6 enzim aktivitását 

a dextrometorphan és metabolitja, a dextrorphan közti metabolikus arány megállapításával 

is meghatározzák, a dextrometorphan egyszeri, 25 mg orális adását követő 8 órában 

gyűjtött vizelet segítségével. Ezen eljárás alapján az egyén az ultragyors metabolizálók 

csoportjába tartozik, ha a metabolikus ráta 0,003 alatt van; átlagos, ha a ráta 0, 003 és 0,03 

közötti; átmeneti 0,03 és 0,3 értékek között és lassú metabolizáló, ha a metabolikus ráta 0,3 

fölötti értéket vesz fel. Az egyre növekvő metabolikus ráta csökkenő CYP2D6 aktivitásra 

utal [24]. 
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                          8. ábra: A CYP2D6 izoenzim polimorfizmusa [35] 

 

„Az AmpliChip CYP450 microarray útnak indítása egy fontos mérföldkő a személyre 

szabott gyógyszer piac fejlesztésében a Roche részéről” - mondja Heino von Prondzynski, 

a Roche Vezetői Bizottság tagja és a Roche Diagnosztika vezérigazgatója. „A microarray 

technológia egy logikus továbbfejlesztése a Roche által szabadalmaztatott PCR 

technológiának, amely lehetővé tette a Roche számára egy újszerű, eredeti diagnosztikai 

termék kifejlesztését. Ezzel segítséget nyújt a klinikusoknak, hogy túllépjenek az ’one-size 

fits all’ (egy mindenkinek megfelelő) hozzáálláson a gyógyszeres terápiával kapcsolatban. 

Maradunk elkötelezett hívei annak, hogy mi legyünk az első cég, amely teljesen kifejleszti, 

és üzleti alapokra helyezi ennek az új és izgalmas technológiának a klinikai alkalmazását.” 

Több tényező hangsúlyozza a ’one-size fits all’ megközelítés leváltását a 

gyógyszerrendelés vonatkozásában: a betegek jelentős százaléka, akik számára a 

gyógyszeres terápia nem sikeres; a nem kívánt hatások kialakulásának jelentős aránya, ide 

sorolva a súlyos és kellemetlen mellékhatásokat, amelyek csökkentik a betegek 

együttműködését a választott kezelés során.  
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Az AmpliChip CYP450 microarray teszt szolgáltatja az első diagnosztikai minőségű 

eszközt, amely lehetőséget kínál a fent említett gyakori problémák elhárítására, 

előmozdítva a fejlődést a sikeres terápia, a beteg életminőségének javulása, valamint az 

egészségügyi költségek csökkentésének irányába [34]. 

5.5. A hazai alkalmazási előíratok szűrése az elvégzendő tesztekre vonatkozóan a HC 

Pointer program segítségével 
 

5.5.1. A keresés célja 
 

Olyan készítmények keresése a hazai alkalmazási előiratok között, ahol egyértelmű 

utasítás található a genetikai teszek elvégzésének szükségességére. A használt 

keresőprogram: mediris.hu/interakcio. 

A kereséshez szükséges kulcsszavak meghatározására három készítmény alkalmazási 

előiratát tekintettük át, ahol biztosan található utalás a genetikai tesztek elvégzésére.  

 

 

9. ábra: Az áttekintett készítmények indikációi és a farmakogenetikai tesztelésre 

vonatkozó utasítások 
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5.5.2. Eredmények 
 

A fent említett három készítmény hazai alkalmazási előiratának áttanulmányozását 

követően használt kulcsszavak: genetikai tesztelés, tesztelés, kötelező, tesztelése kötelező, 

ajánlott, pozitív, pontos és validált, genotípus, genotípizálás.  

A Herceptin esetén az adagolási utasításnál megtalálható, hogy a HER2 tesztelés kötelező 

az adagolás megkezdése előtt. A „tesztelés kötelező” keresőkulcsra más találat nincs.  

A HER2 keresőbe írása 66 találatot eredményez, ami a gyógyszerek alkalmazásához 

köthető kötelezően elvégzendő vizsgálatok szempontjából nem hordoz releváns 

információt. 

A ”pontos és validált” szópár a Xalkori alkalmazási előíratának adagolás fejezetében 

található, mely szerint: „A betegek Xalkori-kezelésre történő kiválasztásához pontos és 

validált ALK-vizsgálat végzése szükséges.” A szópárra összesen hat találat volt, ezek 

között szerepel még a Xalkori-n kívül a Herceptin („A Herceptin csak olyan betegeknek 

adható, akiknek tumora egy pontos és validált vizsgálati módszerrel meghatározva fokozott 

HER2-expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutat.”) és a Tyverb („A HER2-státusz 

meghatározására pontos és validált módszereket kell alkalmazni.”) is. 

 

5.5.3. Következtetés 
 

A keresés csak teljes szó, vagy szópár egyezés esetén sikeres, de az alkalmazási 

előíratok esetében nagyon kevés esetben található pontosan ugyanaz a megfogalmazás. Ez 

jelentősen nehezíti a keresést, így azon hatóanyagok/gyógyszerkészítmények száma 

pontosan nem határozható meg, amelyeknél található genetikai tesztekre elvégzésére 

vonatkozó utalás. 

A genotípus és genotípizálás kulcsszavakra kapott találatoknál csak javaslatként szerepel a 

genotípus meghatározására vonatkozó utasítás, esetenként pedig csak utalást tartalmaz az 

alkalmazási előírat a genotípus vagy allélvariáns befolyásoló hatására (például a warfarin 

esetén). A genotípizálás kulcsszóra kapott találatok száma: 50. A találatok között 

szerepelnek olyan gyakran és széles körben alkalmazott hatóanyagok, mint a clopidogrel, 

omeprazol, carbamazepin. 
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10. ábra: Elérhető genotípizáló tesztek [36] 

 

Az akut koronária szindrómák kezelésére általánosan alkalmazott clopidogrel a 

leggyakrabban rendelt gyógyszerek közé tartozik. Klinikai gyakorlatban gyakran 

használják acut myocardialis infarctus (AMI), stroke vagy diagnosztizált perifériás artériás 

rendellenességek következtében kialakuló atherotrombotikus események csökkentésére 

[36]. Gyakran előfordul, hogy a betegek nem reagálnak a clopidogrel kezelésre: a 

kezelésben részesülők nagyjából 25%-nál a terápiás vérszint alatti érték figyelhető meg, 

ami fokozza a visszatérő ischaemiás események rizikóját [37, 38]. Egyre több bizonyíték 

szól amellett, hogy a clopidogrel hatását a CYP2C19 genotípus határozza meg. A csökkent 

funkcióért felelős allélvariáns azonosítása megtörtént, így 2009. májusa óta a clopidogrel 

alkalmazási előiratában szerepel, hogy a CYP2C9 genotípusnak hatása van a 

gyógyszerválaszra, illetve a készítmény farmakokinetikáját és farmakodinámiás 

tulajdonságait is befolyásolja [39]. Újabb kutatások egy másik allélvariánst is 

azonosítottak, amelyik a CYP2C19 megnövekedett transzkripciós aktivitásáért felelős és 

rendkívül gyakori a kaukázusi populációban (a prevalencia több mint 30%) [40]. 

A kumarin típusú orális antikoagulánsok (COA), mint a warfarin és acenokumarol alkotják 

világszerte az egységes orális antikoaguláns terápiát tromboemboliás rendellenességek 

kezelésére, több mint hatvan éve. 
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Vitathatatlan hatékonyságuk ellenére szűk terápiás tartományú szerekről van szó, melyek 

esetében a kezelés kezdeti szakaszában kialakuló erős vérzés rizikója nagy. Az orális 

antikoagulánsok okozta sürgősségi hospitalizációk száma világszerte rendkívül magas. 

Jelentős az egyének közti variabilitás a gyógyszerválasz tekintetében, így folyamatos 

monitorozás és dózis korrekció szükséges [41]. Számos faktor befolyásolja az eltérő 

hatékony dózisokat: kor, nem, testtömeg index, dohányzás, K-vitamin bevitel és az egyéb 

szedett gyógyszerek [42]. Az elmúlt évtized során olyan bizonyítékok halmozódtak fel, 

amelyek valószínűsítik, hogy az egyének közötti eltérő hatékony dózis vonatkozásában két 

enzim, a CYP2C9 és a VKORC1 (K-vitamin epoxid reduktáz) genetikai variabilitása 

szintén szerepet játszik. A CYP2C9 enzimet kódoló gének allél variációi farmakokinetikai, 

míg a VKORC1 gén polimorfizmusa a kumarinok farmakodinámiás tulajdonságait 

befolyásolják [43]. Több farmakogenetikai ismereteken alapuló adagolási sémát 

fejlesztettek ki warfarinra, például a Scone és mtsi. (2005) és Gage és mtsi. (2008) által 

megalkotott algoritmusok [44]. Az utóbbi az interneten is megtalálható és ingyenesen 

használható [45]. Farmakogenetikai alapú, validált adagolási algoritmus acenokumarol 

esetében egyelőre nem áll rendelkezésre [46]. A kereső segítségével acenokumarol 

tartalmú készítményre egyik esetben sem volt találat. 

 

5.6. A farmakogenetikai tesztek alkalmazásának korlátai, a klinikai gyakorlatba 

építésének nehézségei 
 

Az elmúlt évtized során a farmakogenetika klinikai gyakorlatba építése alapvető 

eszközzé vált a személyre szabott gyógyszerelés megvalósításában. Ez a különböző 

klinikai területeken eltérő mértékben valósult meg. A kardiovaszkuláris betegségek, 

daganatos megbetegedések terápiájában a genetikai tesztek használata már elterjedt a 

kezelésre reagáló betegek azonosításában és/vagy az alkalmazott dózis meghatározásában. 

A pszichiátria területén a farmakogenetika felhasználása többnyire új, fontos biomarkerek 

azonosítására, validálására és fejlesztésére korlátozódik. Ennek megfelelően a 

farmakogenetika alkalmazása eltérő lehetőségeket nyújt és korlátokat jelent, attól függően, 

hogy milyen területen alkalmazzák [46].  
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5.6.1. A tesztek alkalmazásával járó előnyök és hátrányok 
 

A genetikai tesztek elvégzése és az így nyert információk nem csak előnyt 

jelenthetnek a beteg számára. Számos, a teszt elvégzésével járó előny mellett számolni kell 

azzal is, hogy az ilyen vizsgálatok során kapott adatok bizonyos hátrányos 

következménnyel is járhatnak. A tesztek elvégzése előtt a potenciális előnyöket és a 

hátrányos következményeket mindenképpen mérlegelni kell. Az alábbi táblázat 

összefoglalja a genetikai vizsgálatok előnyeit és hátrányait. 

 

 

          11. ábra: A genetikai tesztek elvégzésének előnyei és hátrányai [47, 48] 

 

5.6.2. A farmakogenetika és az egyéni gyógyszerelés jelenlegi kihívásai 
  

Több jelentős tudományos, gazdasági, oktatási és jogi tényező nehezíti a farmakogenetika 

klinikai gyakorlatba történő bevonását. 

Az egyénre szabott gyógyszeres terápia megvalósítása során számos tényező hatását kell 

figyelembe venni, hasonlóan ahhoz, ahogy a gyógyszerválasz kialakulását endogén- és az 

exogén tényezők egyaránt befolyásolják. 
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12. ábra: A személyre szabott gyógyszerelés klinikai gyakorlatba épülését befolyásoló 

tényezők [49] 

 

5.6.2.1. Egészségügyi költségek 
 

A farmakogenetikai tesztelés költség ráfordításának klinikai kimenetel tükrében 

történő megítélése hiányzik. Ennek pótlása ideális esetben összehasonlító hatékonysági 

vizsgálatokkal történhetne. Sajnos annak ellenére, hogy a farmakogenetikai biomarkerek 

költség-hatékonyságára vonatkozó elemzések száma folyamatosan nő, a minőségileg 

megfelelő rendelkezésre álló adat még mindig nem elegendő a költségek csökkentésének 

igazolására. Az egészségügyi ráfordítások elemzése terén egyre növekvő a kényszer az 

ilyen összehasonlító vizsgálatok elvégzésére. Így alapvető fontosságú lenne, hogy a 

farmakogenetikai vizsgálatok – kiváltképp a randomizált kontrollált vizsgálatok – költség-

hatékonyságra vonatkozó analízist is tartalmazzanak [49].  
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Az ilyen összehasonlító vizsgálatok tervezésénél figyelembe kell venni az olyan 

járulékos költségeket is, mint a vizsgálathoz szükséges számítógépes adatfeldolgozás és az 

adatok értelmezésének költségei, amelyek alapvetően szükségesek a genetikai adat 

meghatározásának folyamata, analízise és megőrzése szempontjából [46]. 

 

5.6.2.2. Az egészségügyi szakszemélyzet oktatásának kérdése 
 

Az egészségügyi költségek, valamint a költség elemzések hiánya mellett kihívást 

jelent az egészségügyi személyzet oktatása is. A farmakogenetikai tesztek bemutatását 

követően, az egészségügyi személyzet megfelelő szintű farmakogenetikai ismerete 

alapvető, amelynek biztosítása viszont fáradtságos és nehéz feladat. Tény, hogy a beteg 

genetikai profiljának meghatározásán alapuló egyénre szabott gyógyszeres terápia 

hatékonyabb, azonban a farmakogenetikai tesztek elvégzése és az ilyen vizsgálatok során 

nyert információk klinikai gyakorlatban történő prezentálása és hasznossága nem áll 

arányban. Az elvégzett tesztek során kapott információt a szakembereknek tudniuk kell 

értelmezni és tisztában kell lenniük azok jelentőségével is. A farmakogenetika és a 

személyre szabott gyógyszerelés oktatásának kiterjesztése az orvosi egyetemekre és a 

gyakorló orvosokra egyaránt megteremti a megfelelő alapot az egészségügyi személyzet 

tájékozottságának fejlesztésével kapcsolatos célok megvalósításához [50, 51]. 

 

5.6.2.3. A genetikai tesztek megítélése 
 

A jövőben fokozatosan fejlődő farmakogenetikai szolgáltatások fejlesztésének 

érdekében fontos annak a megállapítása, hogy az egészségügyi dolgozók hogyan 

viszonyulnak a genetikai teszteléshez. Ugyanilyen céllal közvélemény kutatást végeztek a 

tesztekkel kapcsolatban. A nyilvánosság farmakogenetikai tesztekkel kapcsolatos 

ismereteinek és viszonyulásának megismerése segíthet feltárni a tesztekkel kapcsolatos 

információs hiányosságokat és félreértéseket. Ez jelentős segítséget nyújthat abban, hogy a 

genetikai szolgáltatások az emberek elvárásaihoz és igényeihez igazíthatóak legyenek. A 

közegészségügy szempontjából a közvélemény kutatás fontos annak megértésében, hogy a 

betegek részéről milyen tényezők segítik elő a kezelésekhez való pozitív hozzáállást [52]. 
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A betegek a farmakogenetikai szolgáltatás igénybe vétele során egyértelműen elvárják, 

hogy az egészségügyi szakember pontos tájékoztatást tudjon nyújtani az elvégzett teszttel 

kapcsolatban, és tudja értelmezni az eredmény jelentőségét a gyógyszer rendelés során 

[46].  

Számos kutatást végeztek többféle módszerrel a közvélemény genetikai teszteléssel 

kapcsolatos vélekedéséről. Megállapítható, hogy érdeklődés van az emberek részéről, még 

ha a motiváció eltérő is, viszont az is kitűnik a kapott eredményekből, hogy a betegek 

általános informáltsága és tájékozottsága nem megfelelő. Néhány kutatás eredményét az 

alábbi ábra szemlélteti. 

 

13. ábra: A genetikai tesztekre irányuló közvélemény felmérési eredmények [53, 54, 55, 

56] 

 

Általános érvényű, hogy minél költség-hatékonyabb a farmakogenetikai teszt, annál 

„könnyebben” építhető a klinikai gyakorlatba. Egyre nagyobb az igény a gazdasági 

előnyök demonstrálása céljából a klinikai hatékonyság bizonyítékokkal történő 

alátámasztására. [57]. 
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5.6.2.4. Biztosítási kérdések 
 

Az amerikai és európai szabályozás felépítésében és működési elveiben is 

alapvetően eltér egymástól, ami megmutatkozik az általuk hozott utasításokban. Az 

amerikai egészségügyi rendszer biztosítói és a különböző kártérítési szabályozásai szintén 

akadályozhatják az olyan innovatív terápiák és technológiák gyors elterjedését, mint a 

farmakogenetika [40]. Ginsburg és Willard egy részletes tanulmány során rámutatott, hogy 

a személyre szabott gyógyszerelés akkor érkezik fordulóponthoz, ha a CMS és MD 

(Centers for Medicare, Medicaid Services) finanszírozni kezdi a genetikai teszteket a 

gyógyszerek felírásának irányítására, krónikus betegségek megelőzésére, vagy kezelésére 

[58]. Ez viszont még nagyon messze van a valóságtól.  

Mindent összevetve ezek a megállapítások azt mutatják, hogy a farmakogenetikai tesztek 

forrásul szolgálhatnak az egészségügyi döntéshozók számára, a klinikai ellátás minőségi 

javulását eredményezhetik a gazdasági előnyök egyidejű növekedésével együtt, mind a 

gyógyszercégek, mind pedig a közegészségügy szempontjából. Várhatóan a további 

fejlődés eredményeképpen a farmakogenetikai tesztek még költséghatékonyabbak és 

költség kímélőbbek lesznek [46].  
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6. Összegzés 
 

6.1. Napjainkban elsősorban mire jók ezek a tesztek? 
 

Napjainkban a farmakogenetikai tesztek felhasználása elsősorban néhány gyógyszeres 

terápia hatékonyságának javítására, valamint a szűk terápiás tartománnyal rendelkező 

gyógyszerek dóziskorrekciójára terjed ki. Mivel az eltérő kimenetelű gyógyszeres terápia 

legfőbb okai a betegség heterogenitása, a gyógyszereloszlás és a gyógyszerválasz 

variabilitása, így a receptorokat, transzport fehérjéket és a metabolizáló enzimeket kódoló 

gének polimorfizmusának ismerete magyarázatként szolgálhat az eltérő gyógyszerválaszok 

vonatkozásában. A tesztek elvégzésével meghatározható azon betegek csoportja, akik 

valóban haszonélvezői lesznek az adott gyógyszeres terápiának, és csökkenthető azoknak a 

száma, akiknél a kezelés során számos, az ilyen vizsgálatok segítségével elkerülhető nem 

kívánt hatás jelentkezik. 

 

6.2. A közeljövőben milyen változások várhatók? 
 

A farmakogenetikai kutatások száma folyamatosan nő, így az általuk nyújtott nagy 

mennyiségű, új információ gyors és jelentős mértékű fejlődést eredményezhet rövid időn 

belül. A közeljövőben várható a vizsgálatok költségeinek csökkenése, amelynek 

eredményeképpen a farmakogenetikai tesztek egyre több beteg számára válnak elérhetővé. 

A szubpopuláció-specifikus gyógyszerfejlesztés eredményeképpen az adott gyógyszeres 

kezelésre reagáló, de kis számú betegből álló csoportok is azonosíthatók lesznek. Ez a 

klinikusok segítségére lehet a hatékonyság további fejlesztésében és a nem kívánt hatások 

csökkentésében is.  

Az elmúlt időszakban a gyógyszer kutatások olyan hatóanyagok fejlesztésére irányultak, 

amelyek sok beteg esetében alkalmazhatóak. Ezek a szerek viszont az adott betegpopuláció 

kisebb hányadában érik csak el a kívánt terápiás hatást, több esetben hatástalanok, sőt, 

súlyos, nem kívánt hatások jelentkeznek alkalmazásukkor. A napjainkban kialakulóban 

lévő személyre szabott gyógyászat célja ezzel szemben szűkebb betegcsoportok 

eredményesebb és költség hatékonyabb terápiájának megvalósítása. 
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14. ábra: A jelenlegi gyógyszeres terápia és a személyre szabott gyógyászat közötti főbb 

eltérések [12] 

 

6.3. Milyen tényezők gátolják a farmakogenetika klinikai gyakorlatba integrálását? 
 

A farmakogenetikai tesztek napi gyakorlatban történő alkalmazását jelentős mértékben 

nehezíti, hogy a vizsgálatok eredményei közel sem mindig szolgáltatnak releváns, valid 

információt a klinikusok számára. A tesztek így, klinikai relevanciák hiányában 

tudományos érdekességnek, egyfajta iránymutatásnak számítanak. Ennek a 

megváltozásához további információkra van szükség mind a betegség kialakulására, mind 

pedig a gyógyszerek farmakokinetikájának és farmakodinámiájának részletes ismeretére 

vonatkozóan. 

 

6.4. Mi a farmakogenetikai tesztek költségeinek hatása azok elterjedésére? 
 

Az egészségügyi ellátás finanszírozása jelentősen befolyásolja a tesztek 

alkalmazásának elterjedését. Az egyértelmű bizonyítékok (például a warfarin terápia esetén 

a vérzéses szövődmények számának csökkenése) hiányában a farmakogenetikai tesztek az 

egészségügyi ellátást drágító tényezőt jelentenek. Így ezeknek a vizsgálatoknak költsége is 

gátló tényezőként szerepel, tovább nehezítve a farmakogenetikai tesztek klinikai 

gyakorlatba épülését. 
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