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Az orvostudomány ma mindinkább az ún. 
komplex betegségek felé fordul. Ilyen például 
az asztma, a kardiovaszkuláris kórképek, a 
daganatos betegségek, az obesitás kóros formái, 
és nyilvánvalóan ide tartozik a reumatoid artri-
tisz is. Az autoimmun megbetegedések fejlett 
diagnosztikája alapján ezen kórképek elõfor-
dulási gyakorisága a nyugati társadalmak-
ban 5 %-ra becsülhetõ, tehát igen jelentõs 
betegségcsoportról van szó. Ugyanakkor a 
modern orvostudománnyal szembeni egyik 
legsürgetõbb kihívást éppen az autoimmun 
megbetegedések mindmáig megoldatlan oki 
terápiája jelenti. 

A genomika eszköztárának felhaszná-
lásával igen intenzív kutatómunka folyik 
világszerte abban a reményben, hogy a fenti, 
igen komplex megbetegedések esetében a 
hajlam korai felismerése révén egykor lehe-
tõség nyílhat az autoimmun megbetegedé-
sek megelõzésére, illetõleg egyénre szabott 
terápia kifejlesztésére.

Ennek a hosszú útnak a legelején járva 
is rendelkezünk számos olyan eredménnyel, 
melyek az autoimmun megbetegedések 
közös genomikai sajátosságára hívják fel a 
figyelmet (Chandonia – Brenner, 2006).

E betegségek lényegében mindegyi-
ke poligénes, multifaktoriális, hatalmas 
populációkat érint, és legtöbbjük az egyes 
etnikumokban más fenotípust (illetve endo-
fenotípus-kombinációkat) és más genetikai 
asszociációkat mutat. Az óriási kihívást a 
tudomány is csak multifunkcionálisan képes 
kezelni, egyes klinikai, laboratóriumi vagy 
akár genetikai paraméterek külön csak a 
legritkább esetekben jelentenek elegendõ 
támaszt.

 Ezt a nagyon nagy kihívást látszik ki-
elégíteni a rendszerszemléletû biológia és 
benne a genomika; a genom alapú, genom 
léptékû biológia, az emberiség intellektuális 
teljesítményeinek egyik legkiemelkedõbb sikere 
a 3. évezred kezdetén, a globalizált tudás elõ-
remutató példája. A hatalmas, naponta bõvü-
lõ, interneten elérhetõ adatbázisok, a high 
throughput technológiák (microarray, chip), 
az elképesztõ ütemben fejlõdõ bioinformatikai 
eszközrendszer, a multicentrikus tevékeny-
ség láncolatába kapcsolt intézmények („gri-
dek”) sokasága forradalmian új minõséget 
produkál a biológia minden területén. 

Az egészséges és beteg szervezet élettani 
és patológiás folyamatai (hasonlóan szinte 
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minden életjelenséghez) annyira összetettek 
és annyira szerteágazóan és több szinten 
(sejten belül, sejtkapcsolatokban, szervek 
között, a szervezet és a populáció szintjén) 
reguláltak, hogy a kérdések valódi megkö-
zelítésére ma már kizárólag a systems biology 
(rendszerszemléletû biológia) kísérelhet 
meg választ adni. Ez a biológiát alapvetõen 
átható rendszerszemlélet egyedi kompo-
nensek (molekula, sejt, szerv, szervezet) 
helyett azok több szinten is regulált hálózatai-
ban gondolkodik, legyenek azok a génki-
fejezõdést szabályozó molekulahálózatok 
(lásd proteomika, metabolomika) vagy sejtek 
kapcsolatai. Minthogy ez a terjedõ „omics”  
megközelítés a hálózatok elemeinek aktivitá-
sát szimultán vizsgálja, ezeket a jelenségeket 
csak a nagy teljesítõképességû kvantitatív 
genomikai technológiákkal lehet követni. 
Ennek megfelelõen könnyen hozzáférhetõ 
hatalmas adatmennyiség kiértékelése szá-
mítógépekkel történik, mert a jelenségek 
komplexitását csak  informatikai algoritmu-
sok képesek kezelni.

Jó példa a rendszerszemléletû biológia 
és a bioinformatika elõtérbe kerülésére az 
immunológia mai története, ahol az immu-
nomika kialakulása az immungenomika/
proteomika és informatika különlegesen 
gyümölcsözõ egymásra találását láthatjuk. 
Erre példa az „intelligens” vakcinák szemünk 
láttára kibontakozó sikertörténete is.

Az eredményalapú virtuális immunrend-
szereket is igénybe vevõ kutatás potenciális 
gyógyszertargetek sokaságát fogja felszínre 
hozni az autoimmun, fertõzõ, gyulladásos, 
allergiás és egyéb klinikai kihívásokkal kap-
csolatban is.

Röviden a genomikáról

A genetika, azaz öröklésbiológia, a vertiká-
lis biológiai információátadás tudománya, 
napjainkban átlépett egy tudománytörténeti 
küszöböt. A közvetett, majd megfigyeléseken 
és kísérleteken alapuló „klasszikus” genetika 

után, a molekuláris biológiai technológiai 
forradalom nyomán bekövetkezett sok or-
ganizmus, többek között az emberi genom 
nukleotidsorrendjének gyakorlatilag teljes 
feltárása. Ez a fejlemény azzal vált mára, a 
harmadik évezred fordulójára korszakalko-
tóvá, hogy létrehozta az informatika és a bio-
lógia valóban tudományos mérföldkõszerû 
egymásra találását – a bioinformatikát.  A 
genomika nem más, mint genom alapú 
biológia és annak résztudományai (pél-
dául onkogenomika, farmakogenomika, 
immungenomika). Ez azt jelenti, hogy a 
genomika biológiai összhangzattant jelent, 
a DNS-szintû variációk és a génexpressziós 
mintázatok összességének bioinformatikailag 
értékelt összességét.

A genomikai nagyteljesítményû techno-
lógiák által produkált „adatóceán” az em-
beri gondolkodás történetében eddig 
nem tapasztalt új helyzetet teremtett. Úgy 
gondoljuk, nem véletlen, hogy a biológia 
(orvostudomány, mezõgazdaság) kérdés-
köre, a megközelítési stratégiák elérték a 
komplex informatikai megközelítés igényét, 
hiszen a biológiai rendszerek funkciói és 
mûködészavarai csak hálózatokban és azok 
modelljeivel érthetõek meg. A sejten belüli 
intracelluláris, a sejtek közötti intercelluláris 
és a szervrendszerek közti fiziológiás (neu-
ronális, endokrin, immunológiai) hálózatok 
egyébként rendkívül emlékeztetnek szocio-
lógiai hálózati rendszerekhez.

Ez a paradigmaváltás három, tudomány-
történeti értelemben egyenként is jelentõs 
elõrelépés idõbeli és motivációs egybeesése 
következtében vált reális lehetõséggé. 

Az elsõ alap a genomprogramok elsõ, „le-
xikális” szakaszának befejezése. Mint tudott, 
2001 elsõ hónapjai óta már baktériumok, az 
élesztõ, az ecetmuslica, a fonálféreg és egyes 
növények mellett az emberi genom, leg-
újabban pedig az egér, a kutya lényegében 
teljes genomiális géntérképe rendelkezésre 
áll, a világháló adatbázisaiból lehívható 
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és elemezhetõ. Bár a gének annotációja 
(azonosítása) még sok idõt vesz igénybe, ez 
a lexikális tudásanyag új genetikai informá-
ciós minõséget jelent. Ma már sok tucat faj 
teljes genomját ismerjük, és internetes adat-
bázisokon el is olvashatjuk.

Emellett óriási és naponta bõvülõ adat-
bázist jelentenek a pontmutációk (single 
nucleotide polymorphism – SNP) tömegé-
nek feltárása, hiszen a minden genomban 
megtalálható milliós nagyságrendû SNP-k 
egyenként külön és független allélként, ge-
netikai markerekként kerülhetnek felhasz-
nálásra. Az emberi genomban mintegy 15 
millió SNP található. A mérés technikai kivi-
telezése ma már nagy kapacitású (high-th-
roughput) rendszerekben is megoldott. A 
2002 óta létezõ hatalmas Hap-Map projekt 
több millió SNP-t tartalmaz, és szabadon 
elérhetõ. A legtöbb haszonnal valószínûleg 
az SNP sorozatok, mintázatok együttes 
mérése és detektálása jár majd (de máris 
vannak biztató eredmények például a 
Crohn-betegség esetén). Ma már olyan teljes 
genomot is vizsgálni tudó módszerek is 
léteznek (pl. komparatív genom hibridizá-
ció – CGH), mellyel a az egyes szakaszok 
kópiaszáma is megállapítható.

A második,  a nagyteljesítményû  micro-
array (chip) eljárás, melynek speciális  
jellegzetességei nagyságrendekkel emelik 
az egyidejûleg vizsgálható gének számát, 
szerkezeti (nukleotidsorrend) és funkcionális 
(génkifejezõdés-mRNS) információk töme-
gét képes nyújtani. A génchipek (génlapok) 
rendezetten (microarray), sorokban és oszlo-
pokban kis felületen is több tízezer ismert 
nukleotidszálat tartalmaznak, ezekhez kap-
csolódik a jelzett minta nukleinsav. A leolva-
sás letapogató optikai eljárással történik.  

Végül a harmadik, a legalapvetõbb, az 
egész biológiát lényegileg átalakító eszköz-
rendszer a bioinformatika. Ez az új biosta-
tisztikai/biomatematikai megközelítés korre-
lációs, clusterképzõ eljárásokkal és egyéb, 

naponta bõvülõ szoftvermegoldásokkal 
elemzi a genomiális/expressziós adatban-
kok és a génchiptechnika által szolgáltatott 
adathalmazt, majd biológiai következtetések 
levonására alkalmas elemzést nyújt. Az egyik 
legsikeresebb szoftvereljárás az ún. disease 
pathway elemzés, ahol egyes ismert biológiai 
aktivációs utakban (például jelátviteli utak, 
sejtciklus vagy apoptózis utak, vagy akár 
limfocita-aktiváció) szereplõ komponensek 
génjeinek összefüggõ láncolatát, funkcionális 
klasztereit keresi a program. 

A bioinformatika különleges értéke az 
in silico megközelítés, tehát a nemzetközi 
adatbázisokhoz kapcsolódó számítógépes 
munka (dry lab), ahol esetleg laboratóri-
umi munkától (wet lab) elkülönülten is 
végezhetõ korszerû, kreatív, de egyben 

„génhalászaton” alapuló genomikai kutatás. 
Ez lehetõség térben (távolról) és idõben 
(régebben) végzett adatgyûjtés értéke-
lésére, és ez teszi a genomikát (együtt a 
proteomikával, metabolomikával) igazán 
integratív genomikává. Nagyon izgalmas 
a szakirodalom elemzésére fejlesztett 
szoftverek használata, amikor több száz-
ezer közlemény szövegelemzése nyomán 
kialakított „consensus hálózatokra” vetítik 
egy kísérlet eredményeit, ezzel behelyezve 
azt a „bibliomikai” hálózatba. Ezen a szinten 
találkozik az SNP (tehát DNS) mintázat  a 
génexpressziós mintázattal, és képes ki-
emelni az érintett (esetleg késõbbiekben 
gyógyszertarget) géneket a „betegségútvo-
nalban”. Így tudtak például legújabban a 
skizofrénia és a bipoláris betegség, illetve 
az autizmus genetikai mechanizmusaira 
nézve alapvetõen újat mondani.

Az immunológia,
mint kombinatorikus tudomány

A genomika/posztgenomika korszakában, 
élve az adódó technológiai, informatikai 
fejlõdéssel nem egyes géneket, hanem gén- 
és géntermékhálózatokat, mintázatokat, 
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komplex útvonalakat, érdemes vizsgálni. 
Nem véletlen, hogy az elterjedt modellként 
vizsgált, autoimmunitásra fokozottan hajla-
mos egerekben vagy transzgenikus állatok-
ban az ún. trait analízis, a funkció (vagy a 
kóros funkció) kapcsolt gének hálózatára 
utal, mint  például az inzulinhiányos cukor-
betegségben (IDDM), reumatoid artritiszben 
(RA), szisztémás lupusz eritematózuszban 
(SLE) és pajzsmirigybetegségekben, ami a 
kórképek  humán megfelelõjének poligénes 
jellege miatt nem is meglepõ.

A már ismert gének összefüggéseinek 
feltárása mellett igazi „génhalászat” is végez-
hetõ. Különbözõ stimulációkra (anti-CD3, 
anti-CD28, mitogének, ionomicin és kombi-
nációik) például a T-sejten belül eltérõ ex-
pressziós mintázatok alakulnak ki, ezek ana-
lízise révén eddig nem ismert vagy csak más 
funkciójában ismert gének tucatjait ismerjük 
fel. Mindez (a klinikai gyakorlatban például) 
predikcióra ad lehetõséget.

Az immunológus, ideértve az immunbe-
tegségekkel foglalkozó klinikust is, célja a 
szervezet védekezõ reakcióinak valamilyen 
elõrebecslése. Itt említhetõ például a pato-
génekre, a tumorra, az allergénekre, illetve 
az autoantigénekre való immunválasz, de 
természetesen az immunhiányok predikció-
ja is. Korábbi ismereteinket kiegészítve ma 
már úgy gondoljuk, hogy például a CD4+ 
helper T-sejtek széles kategóriáján belül az 
immunválasz kimenetele szempontjából 
nagyon fontosak a nagyrészt fékezõ hatású 
CD4+ CD25+ regulátoros sejtek (Treg). Csak 
a genomika, az expressziós mintázat globá-
lis analízise lesz képes jelentõs támpontot 
adni a CD4+ effektor és a CD4+ regulato-
rikus sejtek sejtbiológiai különbségére, de 
feltehetõen itt találjuk meg a funkcionális 
különbség ma még molekulárisan alig feltárt 
lényegét is. Ilyen eljárással derült ki például, 
hogy a Foxp3 gén szelektíven fejezõdik ki 
a Treg sejtekben. Ez a predikciós lehetõség 
ad új, individuálisabb megoldásokat az 

immunfarmakológia, illetve a vakcináció 
stratégiája és technológiája számára.

Az immungenomika ma már elterjedten 
használja az egyes sejtek expressziós mintá-
zatát, a sejtspecifikus immuntranszkriptomot. 

Néhány sajátosság, ami alapján az immu-
nológiát kombinatorikus tudománynak 
tekinthetjük, és ami azt kiemelten alkalmassá 
teszi informatikai elemzésre:
1. az antigénreceptorok repertoárjait kombi-

natorikus eseménysor (génátrendezõdés 
és szomatikus hipermutáció) hozza létre

2. a molekuláris és celluláris kölcsönhatások 
jól vizsgálhatóak

3. komplex genetikai és jelátviteli utak ta-
nulmányozhatóak

4. in vitro (például sejtkultúrákban) és 
in vivo (például vakcináció követése) 
kísérletek egyaránt viszonylag könnyen 
megvalósíthatóak

5. nagyszámú adat keletkezik mérésenként
6. jó modellek (például immunológiai beteg-

ségek, transzgenikus állatok)  állnak ren-
delkezésre

7. már ma is nagy betegség-adatbázisok 
(például MHC, vírusok, autoimmune 
immunom) léteznek.

Autoimmun betegségek  és  genomika 

Az autoimmun megbetegedések hátterében 
a saját antigénekkel szembeni  kóros immun-
reaktivitás figyelhetõ meg. Egy-egy autoim-
mun kórkép incidenciája önmagában nem 
magas, de mint betegségcsoport, elõfordulási 
gyakoriságuk jelentõs. 

Az autoimmun megbetegedések multi-
faktoriális eredetûek, ez számos gén és 
környezeti tényezõ együtthatását feltéte-
lezi. Mindössze néhány, kivételt képezõ 
autoimmun kórkép esetében áll egyetlen 
gén mutációja a háttérben, mint például az 
autoimmun limfoproliferatív szindróma (ALS 
syndroma) és az autoimmun poliglanduláris 
endokrinopátia kandidiászisszal és ektoder-
málisz diszpláziával járó formája (APECED 
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szindróma) esetében. Az autoimmun be-
tegségekre való öröklött hajlam vizsgálata 
egyike napjaink legkomplexebb genetikai 
vizsgálati rendszereinek. Az immunrend-
szeri betegségek háttere eredendõen igen 
összetett (elsõsorban a lókuszok nagyfokú 
alléldiverzitása miatt), melyhez még hozzájárul 
a szuszceptibilitás poligén jellege.

A ma már komplex módon, szimultán 
vizsgálható, legfontosabbnak ítélt hajlamo-
sító allélek felelõssé tehetõk korábban nem 
vizsgált allélek együttállásának tanulmányo-
zására a reumatoid artritiszes betegekben 
és kontrollszemélyekben. Ezáltal lehetõség 
nyílik egyszersmind az episztázisos génkölcsön-
hatások (a különbözõ lókuszok által kódolt 
molekulák egymással kölcsönhatásban állnak, 
és egy adott lókusznak megfelelõ genotípus 
befolyásolja a másik lókusznak megfelelõ 
fenotípust) vizsgálatára is, ami a reumatoid 
artritisz betegséghajlamának kutatásában 
nem rendelkezik hagyományokkal. 

Az autoimmun megbetegedések komp-
lexitása rendszerszemléletû megközelítést 
igényel. A nagy áteresztõképességû techno-
lógiák és számítástechnikai háttér segítsé-
gével vizsgálhatók a szabályozó hálózatok 
dinamikus kölcsönhatásai oly módon, hogy 
egyidejûleg számos kölcsönható kompo-
nens elemzése történik.

Reumatoid artritisz

A reumatoid artritisz multifaktoriális, komplex 
genetikai hátterû megbetegedés, ez számos 
gén és környezeti tényezõ együtthatását 
feltételezi. 

A több évtizedes kutatómunka eredmé-
nyeképpen mára a kóros autoimmunitásra 
való genetikai hajlam néhány általános 
sajátossága ismertté vált. 

1. A genetikai hajlam kialakításában a 
legjelentõsebb szerep a fõ hisztokompatibilitási 
rendszer (MHC) génjeinek jut. 

2. A szuszceptibilitási lókuszok jelentõs 
mértékben átfednek a különbözõ autoim-

mun megbetegedések között (így például a 
reumatoid artritisz esetében négy, eredetileg 
idiopátiás diabetes mellitusban (IDDM) azo-
nosított szuszceptibilitási lókusz, az IDDM6, 
IDDM9, IDDM13 és a DXS998 szerepét 
igazolták). Ez alapján nem zárható ki annak 
a lehetõsége sem, hogy számos kórkép 
esetében léteznek közös patogenetikai útvo-
nalak, melyek akár közös terápiás stratégiák 
célpontjai is lehetnek.

A reumatoid artritiszre való hajlam kialakí-
tásában a genetikai tényezõk szerepét iga-
zolja, hogy egypetéjû ikrekben a RA konkor-
danciája 12-15 %, míg kétpetéjû ikrekben 5 
% körüli érték. A RA-es populációs variancia 
kb. 60 %-a genetikai eredetû (Wordsworth et 
al., 2001; MacGregor et al., 2000).

A genetikai hajlam kialakításában az el-
sõdleges szerep a HLA (humán leukocita 
antigén) géneké: a teljes genetikai hajlam 
mintegy 30 %-áért a HLA régió a felelõs. A RA-
es betegek 65-80 %-ban fordul elõ a HLA DRB1* 
04 allélhordozás (szemben a kontrollokban 
megfigyelhetõ 25-34 %-os gyakorisággal). 

Egy közelmúltban végzett egész genom-
szûrés (whole genome screening) a HLA* 
DRB1-et a RA fõ szuszceptibilitási lókusza-
ként azonosította (p=0,00004). Az RA jelleg-
zetes összefüggést mutat azon HLA DRB1 
allélekkel, melyek a DR1 lánc konzervált, a 
70-74. aminosav szekvenciáját, az úgyneve-
zett „shared epitope”-ot kódolják (Gregersen 
et al., 1987). Ez a szekvenciarészlet a mole-
kula peptidkötõ gödrében található. A fenti 
szekvenciát hordozó allélek a következõk: 
a DRB1*0401, DRB1*0404, DRB1*0405, 
DRB1*0408, DRB1*0101, DRB1*0102 és a 
DRB1*1001. A DRB1*0401/*0404 genotípus a 
korai kezdetre és különösen súlyos lefolyásra 
hajlamosít. A DRB1*0401/DRX hordozók 
esetében (ahol az X egy, a „shared epitope”-
ot nem kódoló allél), 4,7-szeres a relatív 
kockázat RA-ra nézve, míg a DRB1*0404/
DRX genotípusúak ötszörös, a DRB1*0401/
DRB1*0404 heterozigóták esetében pedig 
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31,3-szoros relatív kockázattal kell számol-
nunk (Hall et al., 1996). 

A HLA DRB1 allélek öröklõdése erõs kap-
csoltságot (linkage disequilibrium) mutat egyes 
DQB1 allélekkel, mint például a DQB1*0301-
gyel (HLA-DQ7) és a DQB1*0302-vel (HLA-
DQ8) (Ilonen et al., 1990).

A nem-HLA gének közül igazoltan meg-
határozó szerepû a RA-re való genetikai 
hajlam kialakításában az NFKBIL1 lókusz. 
Ezenkívül meghatározó még az arginin → 
citrullin átalakítást végzõ peptidyl arginin deimi-
náz enzim PADI4 lókusza (Suzuki et al., 2003), 
a protein tirozin foszfatáz PTPN8 gén missense 
SNP-je (Begovich et al., 2004), valamint a szer-
ves kationtranszporter SLC22A4 és a RUNX1 
gének intron SNP-i (Tokuhiro et al., 2003). 

A fentiek mellett számos citokin például 
IL-1, IL-1 receptor antagonista, TNF-α (Cvet-
kovic et al., 2002), TNF receptor (Maury et 
al., 2003), IFN-γ (Constantin et al., 2001), 
IL-3, IL-4 (Genevay et al., 2002), IL-6 (Pas-
cual et al., 2000), IL-10, IL-18 (Sivalingam et 
al., 2003), IL-26 (Vandenbroeck et al., 2003), 
kemokinek (például RANTES, Makki et al., 
2000), kemokin receptorok (CCR5, Zapico 
et al., 2000) és más proteinek génjeiben írtak le 
RA-szel összefüggõ polimorfizmusokat.

Összefoglalás

A reumatoid artritisz korszerû kutatása, ami 
a patomechanizmus, a korai diagnosztika, a 
terápia céljait szolgálja ma és egyre inkább 
a közeljövõben a rendszerszemléletû bioló-
gián alapul. 

A sikeres reumagenomika-kutatás ma a 
klinikus, a laboratóriumi szakember és a kuta-
tó (genetikus, immunológus, molekuláris 
biológus) együttmûködõ hálózatában való-
sul meg. A grid központjában a bioinforma-
tikus áll, aki egyrészt az adatok (genetikai, 
laboratóriumi, klinikai) adatbázisokba fogla-
lását végzi, másrészt adatelemzést folytat. 
Kiszolgálja ezt a rendszert a bibliográfia 
naprakész követése, amelyet ma már számító-
gépes elemzés is képes segíteni. A rendszer 
lényegi része a biobank, ahonnan a nagy 
kohortokon alapuló mintagyûjtemények 
származnak. Mindezek együtt képezik az 
integratív klinikai genomika körvonalait.

Jelenleg az integrativ genomikai analízis 
feltételei tehát:
1. Nagy (több ezer) mintaszám (biobankok 

nélkülözhetetlensége)
2. Nagyszámú (százezres nagyságrend) SNP 

meghatározása

1. ábra • (Közel)jövõkép egy komplex reumatológiai kutatásról
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3. Teljes genomot érintõ eljárások (CGH, 
teljes genom expressziós és splice variáns 
analízisek) alkalmazása

4. Proteomikai és metabolomikai profil-
analízis

5. Informatikai feldolgozás
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