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ÚTMUTATÓ AZ ORVOSI HETILAP 
SZERZŐI SZÁMÁRA

A folyóirat célja. Az Orvosi Hetilap összefoglaló közleményeket, 
eredeti tudományos munkákat és rövid kísérletes tanulmányokat, 
esetismertetéseket közöl a klinikai kutatás bármely területéről. 
Előnyben részesülnek azok a közlemények, amelyek a mindennapos 
klinikai orvosi gyakorlattal szoros kapcsolatban vannak.

Közlünk még folyóiratreferátumokat, leveleket a Szerkesztőhöz, 
beszámolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, az orvostudo
mánnyal kapcsolatos aktuális írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget 
illeti. Az útmutató gondos tanulmányozása és a kéziratnak az abban 
foglaltak szerinti elkészítése meggyorsítja a kéziratok szerkesztőségi 
feldolgozását.

Kéziratok: A kéziratokat magyar nyelven kell beküldeni gép
írással, 2-es sorközzel a lap egy oldalán gépelve. Valamennyi szerző
nek rendelkeznie kell egy kéziratpéldánnyal arra az esetre, ha a szer
kesztőségbe küldött példány elveszne. A tudományos közleménye
ket elektronikus úton is el kell juttatni a szerkesztőségbe. Az illuszt
rációkat (ábrák, táblázatok) külön fiiéként kérjük elküldeni. A meg
formázott floppy-lemezre kérjük ráírni a szerző nevét, a dolgozat cí
mét, valamint a file (*.doc, *.rtf, *.xls) nevét. A használt szoftver 
megjelölése kívánatos. A Microsoft Office programcsomag használa
tát előnyben részesítjük.

A kézirat tartalmazza: 1. címoldal; 2. magyar összefoglalás, kulcs
szavak; 3. angol összefoglalás (angol címmel), key words; 4. rövidí
tések jegyzéke (ha van); 5. szöveg; 6. irodalomjegyzék; 7. táblázatok; 
8. ábrajegyzék; 9. ábrák, külön mellékletként.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell meg
adni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni.

1. A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: a kézi
rat címe, mely rövidítést nem tartalmazhat, a szerzők neve -  az utol
só szerző neve előtt „és’-, a szerzők munkahelye (feltüntetve a vá
ros is), pontos utalással arra, hogy mely szerző mely munkahelyen 
dolgozik.

2-3. Az összefoglalást magyar és angol nyelven kell beküldeni, 
külön-külön lapon. Nem tartalmazhat rövidítéseket. Megszerkeszté
sénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

Célkitűzés, módszer, eredmények és következtetés(ek) lényegre 
törő megfogalmazása történjék oly módon, hogy csupán az összefog
lalás elolvasása is elegendő legyen a dolgozat lényegének megértésé
hez. A magyar és az angol összefoglalás hossza igazodjon egymás
hoz, az egy szabvány gépelt oldalt -  külön-külön -  ne haladják meg. 
Új bekezdések egyik összefoglalóban sem szerepelhetnek.

Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni. Ha 
ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alap
elvei az irányadók.

4. A kéziratban előforduló, nem általánosan elfogadott rövidíté
sekről külön jegyzéket kell készíteni.

5. A kézirat világos szerkesztése különösen fontos az olvasó számá
ra. Az eredeti közleménynél a bevezetőben néhány mondatban meg 
kell jelölni a kérdésfelvetést. A részletes történelmi bevezetést kerülni 
kell. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és 
összefoglalókra kell korlátozni. A bevezetés külön alcímet nem kap.

A módszertani részben világosan és pontosan kell leírni azokat a 
módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkap
ták. Amennyiben a módszereket már közölték, csak a metodika 
alapelveit kell megjelölni, hivatkozva a megfelelő irodalomra.

A kézirathoz csatolni kell klinikaformakológiai vizsgálatok esetén 
az illetékes etikai bizottság állásfoglalását és ezt a módszertani rész
ben fel kell tüntetni.

Állatkísérletek esetén a Magyar Tudományos Akadémia -  Egész
ségügyi Tudományos Tanács állatkísérletekre vonatkozó etikai kóde
xe érvényes. A metodikai részben erre utalni kell.

A statisztikai módszereket és azok irodalmát is meg kell adni.
Ötven alatti esetszámnál az értékek törtként való megadását és a 

százalék-érték zárójelben történő feltüntetését kérjük.

Az eredmények és megbeszélés részeket külön és világosan kell 
megszerkeszteni.

A megbeszélés részt legyen kapcsolatban az ide vonatkozó leg
újabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, ame
lyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények új
szerűsége világosan tűnjön ki.

A módszerek, eredmények, megbeszélés részek megfelelő alcí
meket kapjanak.

A közlemény hossza. A konkrét szöveges rész az összefoglaló re
ferátumoknál a 15, az eredeti közleményeknél a 10, a rövid kísérle
tes közlemények és az esetismertetések esetén a 6, minden egyéb 
kéziratnál a 10 szabvány (30 sor, 60 leütés) gépelt oldalt nem halad
hatja meg.

6. Irodalmi hivatkozások. Csak azok az irodalmi hivatkozások so
rolhatók fel, melyekre a szövegben utalás történt és direkt kapcso
latban vannak a kutatott problémával. A hivatkozásokat abc sor
rendben kell megadni, folyamatosan gépelve, az egyes tételeket gon
dolatjellel elválasztva. Háromnál több szerző esetén a három szerző 
neve után „és mtsai" (4 szerző esetén a három szerző neve után „és 
mlsa'j írandó. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell 
használni.

Példák:
Bajusz, S.: Interaction of trypsin like enzymes with small inhibi

tors. In Proteinase action. Szerk.: Elődi Pál. Akadémiai Kiadó, Buda
pest. 1984, 277-298. old.

Casolaro, M. A., Fells, G., Wewers, M. és mtsai: Augmentation of lung 
antineutrophil elastase capacity with recombinant human alpha-1- 
antitrypsin. J. Appl. Physiol., 1987, 63, 2015-2023.

Rónai P„ Daubner K.: A Dixon műtéttel szerzett tapasztalataink. 
Orv. Hetik, 1982, 123, 2293-2298.

Az idézett hivatkozások száma maximálisan 50 lehet. A kézirat 
szövegében az utalás az adott tétel számának zárójelben való meg
adásával történjék.

Az irodalomjegyzék végén meg kell adni a levelező szerző nevét 
és pontos rímét.

7. A táblázatokat címmel kell ellátni, minden táblázatot külön la
pon kell megadni. A címben és a táblázatban szereplő esetleges rövi
dítések magyarázata a táblázattal egy lapon szerepeljen.

8. Valamennyi ábra címét és a hozzá tartozó esetleges rövidítések 
magyarázatát egy közös lapon kell megadni.

Az ábrákon és táblázatokon ugyanazon adatok ne szerepeljenek.
9. A fotók mérete lehetőleg 8 vagy 17 cm széles legyen. Színes 

ábrák közlését vállaljuk. Korábban már közölt ábra csak a szerző és 
a kiadó engedélyével közölhető.

10. Az Orvosi Hetilap egységes arculatának érdekében a megje
lenő munkák helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémi
ai Kiadó, Budapest. 1992) által ajánlott írásmódot tartjuk irányadó
nak.

Kémiai nevek és rövidítések. Valamennyi gyógyszer esetén a 
nemzetközileg elfogadott kémiai nevet kell használni. Ha márkanév 
említésre kerül, meg kell adni a kémiai összetételt és a gyár nevét is.

Ortográfia. A köznyclvben meghonosodott idegen szavak írha
tók magyar helyesírás szerint, egyébként az etimologikus írásmód 
követendő.

A kézirat beküldése helye: Orvosi Hetilap Szerkesztősége 
1245 Budapest 5. Pf.: 1012.

A közlemények végső elfogadása csak abban az esetben történik 
meg, ha azok formailag teljes egészében megfelelnek ezen útmuta
tásnak.

Az el nem fogadott kéziratokat nem küldjük vissza.

Kérjük a tisztelt Szerzőket, hogy a kéziratokhoz a szöveget a jövőben 
-  amennyiben lehetséges -  digitális formában (floppyn) is szíveskedjenek mellékelni.



:ü  NI KAI-GEN ETI KAI TANULMÁNYOI

Érrendszeri betegségek, spina bifida  
és schizophrenia egy családon belü li együttes 
előfordulása a m etilén-tetrahidrofolsav-reduktáz 
enzim  hőérzékeny variánsának  
heterozigóta mutációjával
Horváth Adrienn dr.1, Morava Éva dr.2, Tóth Gábor dr.2, Czakó Márta3, Melegh Béla dr.2 
és Kosztolányi György dr.2
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudomyányi Kar, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
(igazgató: Szabó István dr.)1
Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet (igazgató: Kosztolányi György dr.)2 
MTA-PTE Klinikai Genetikai Kutatócsoport (vezető: Méhes Károly dr.)3

A metilén-tetrahidrofolsav-reduktáz enzim (MTHFR) 
leggyakoribb mutációja, az ún. hőérzékeny variáns 
homozigóta egyénekben magas homociszteinszint- 
hez vezethet. Ez az állapot az érrendszeri betegsé
gek és a velőcsőzáródási zavarok ismert rizikófakto
ra, de kapcsolatba hozható kognitív zavarok, schi
zophrenia, depresszió kialakulásával is. Korábbi ta 
nulmányok igazolták, hogy a thromboticus érbeteg
ségben szenvedő egyénekben az MTHFR enzim mu
tációjának heterozigóta formája is gyakoribb, mint 
az átlag populációban. A szerzők egy fiatalkori ér
rendszeri elváltozás miatt vizsgált családról számol
nak be. Három, egymást követő generációban az 
érintettek mindegyikében (proband, édesanyja és 
anyai nagyapja) igazolódott az MTHFR mutáció he
terozigóta formája. Fény derült továbbá a család
ban előforduló más betegségekre is, melyek szintén 
összefüggésbe hozhatók a fenti eltéréssel. A pro
band anyja tudathasadásos elmebaj és depressziós 
állapot miatt kezelés alatt áll, nagynénje spina bifi
da m iatt csecsemőkorban elhalálozott, húgánál spi
na bifida occultát diagnosztizáltak, esetükben szin
tén igazolódott a fenti mutáció. Megtalálható volt a 
mutáció a proband még tünetm entes, négyéves kis
lányában is. A család többi vizsgált, klinikailag 
egészséges tagjában viszont molekuláris eltérést 
nem lehetett kimutatni. A heterozigóta egyének 
szérum- és vizelet-homocisztein-szintje magas volt. 
A mutáció kimutatásának klinikai jelentősége, hogy 
érintettség esetén a fiatal életkorban elkezdett, il
letve fogamzás előtti és terhesség alatti folsavkeze- 
léssel a korai érrendszeri betegségek kialakulása, 
további spina bifidás gyermekek születése, és talán 
bizonyos pszichiátriai kórképek megelőzhetőek le
hetnének.

Kulcsszavak: metilén-tetrahidrofolsav-reduktáz, folsav, spi
na bifida, schizophrenia, érrendszeri betegségek

Vascular disorders, neural tube defect, and schi
zophrenia in a single family, associated with the 
thermolabile variant of methylenetetrahydrofolat 
reductase. Homozygous mutation of the therm olabi
le variant of methylene tetrahydrofolate reductase 
(MTHFR) may result in hyperhomocystinemia, lead
ing to  an increased risk for early cardiovascular dise
ase, neural tube defects, and possibly major depres
sion, schizophrenia. According to  recent studies he
terozygosity for the thermolabile variant of the 
MTHFR gene mutation is also more frequent in pati
ents with thrombotic disease compared to  th a t in 
the average population. We report on a family with 
different types of early vascular disease. In four con
secutive generations MTHFR heterozygosity was de
tected: in the proband and in her mother, grandfat
her and daughter. Further conditions of the family 
members, possibly due to carrying the mutation, ca
me to light by the pedigree analysis and examinati
ons. The patient had pulmonary emboli at young 
age, her aunt died of spina bifida shortly after birth. 
The patient's mother suffers from schizophrenia and 
depression. The grandfather had pulmonary emboli, 
her sister with spina bifida occulta also carries the  sa
me mutation, as does her daughter who is sofar 
asymptomatic. In other asymptomatic members of 
the family no mutations were found. Unexpectedly, 
hyperhomocystinemia was detected in all heterozy
gote individuals. Our study demonstrates the neces
sity for folic acid therapy in mutation carriers to  pre
vent early vascular events, depression and schizoph
renia, and also to  reduce the risk for neural tube de
fects in a preconception setting.

Key words: MTHFR, folic acid, spina bifida, thrombosis, schi
zophrenia
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A m etilén-tetrahidrofolsav-reduktáz (MTHFR) a 
homocisztein anyagcseréjében szerepet játszó en 
zim, mely a szervezetben az 5,10-metilén-tetra- 
hidrofolsav átalakulását katalizálja 5-metil-tetra- 
hidrofolsavvá. A keletkezett molekula a metildo- 
no r szerepét tölti be a hom ocisztein m etioninná 
alakulásában. A folyam atban a folsav mint kofak- 
to r szerepel (5).

Az elmúlt néhány évben az enzim a kutatók ér
deklődésének előterébe került, ami az enzimhiba 
klinikai következményeivel magyarázható. Az en
zimhiba egyik formája egy autoszomális recesszív 
kórkép, amely homocystinuria mellett szellemi el
m aradáshoz és a testi fejlődés zavarához vezet, ez a 
forma azonban ritkán észlelhető (14). Nagyobb je
lentőségű viszont, hogy több tanulm ány adatai sze
rint a csökkent enzimaktivitás és a következményes 
homocysteinaemia szoros kapcsolatba hozható a 
velőcsőzáródási rendellenességek, illetve korai 
szívér rendszeri betegségek, és egyes pszichiátriai 
kórképek kialakulásával (1, 6, 16, 17).

Ismertté vált az enzimet kódoló gén, Goyette és 
mtsai 1994-ben izolálták az MTHFR enzimet kódoló 
cDNS szakaszt (12). A kódoló régió az lp36,3 locu- 
son található (13). Mintegy 17 különböző nonsense 
és missense mutáció ismeretes, ezek meglehetősen 
ritkák, igen alacsony, 3% alatti enzimaktivitással 
járnak, és már az élet első évében tünetekhez vezet
nek (12), míg más missense mutációk esetén a tü 
netek a 2. évtizedben jelentkeznek (12). Az enzim 
károsodását leggyakrabban a C677T pontmutáció 
okozza, mely következtében a fehérjeláncba alanin 
helyett valin épül be, ami az enzim hőérzékenysé
gét és aktivitásának csökkenését eredményezi (3, 
11). Az enzim hőérzékeny változatát eredményező 
mutáció előfordulása mintegy 12%-ra tehető a fe
hér populációban (18), ilyen mértékű gyakoriság 
m iatt tehát polimorfizmusról is beszélhetünk. A hő
érzékeny variáns aktivitása homozigóta esetben 
m integy 50%-a a normál variánsénak (13), a fenn
m aradó aktivitás m elegítést követően m integy 
20% -ra csökken (3). A klinikai kép és a genotípus 
erős korrelációt m utat (15).

Az MTHFR enzim hőérzékeny variánst okozó po
limorfizmusának széles körű klinikai jelentősége 
m iatt intézetünkben két évvel ezelőtt bevezettük a 
mutáció vizsgálatát. Jelen közleményben egy csalá
dot m utatunk be, ahol a m utáció előfordulása egye
sekben korai érrendszeri betegséggel, másokban 
velőcsőzáródási rendellenességgel, továbbá schi- 
zophreniával, depresszióval járt együtt.

Módszer

A DNS-izolálás szűrőpapíron beszárított vércseppből stan
dard módszerrel, sterilen kivágott 0,5 cm oldalú négyszög 
metanolos és hőkezelésével történik. Az izolátumból poli- 
meráz láncreakcióval amplifikációt végzünk a Goyette és 
munkatársai által leírtak szerint (12). A termék vágatlanul 
198 bp nagyságú, amelyet etidium-bromidos, 2%-os aga- 
rozgélen futtatunk. A fragmentanalízishez szükséges

emésztés HINF I. restrikciós enzimmel történik 37°C-on 
12 órán át. A végtermék egy 178 bp és egy 20 bp nagysá
gú fragment a mutáció fennállta esetén, az egészséges 
egyénben nincs hasítás (1. ábra).

-100 bp

-150 bp 
-200 bp

1. ábra: Az MTHFR-enzim hőlabilis változatának genetikai vizs
gálata (C677T pontmutáció) PCR módszerrel
A mutáció heterozigóta formája látható az 1., 3. és 5. mintában (egy 
178 bp nagyságú kóros és egy 198 bp nagyságú emésztetlen termék). A 
2., 4. és 6. minták a normál homozigóta állapotra jellemző PCR-termék 
képét (198 bp) mutatják. A jobb szélen a molekulastandard látható.

Eredmények

Az általunk vizsgált beteg 20 éves korában tüdőem
bólián esett át (2. ábra). Az elvégzett laboratóriumi 
vizsgálatok ennek hátterében alvadási zavart nem 
találtak.

A családfa vizsgálatát négy generációra terjedően 
végeztük el. Az anamnézis szerint a proband anyai 
nagyapjának 40 éves korában tüdőembóliája volt, és 
az anyai nagyapa nővére 45 évesen szívinfarktusban 
hunyt el. A proband nagyanyjának két terhessége 
korai vetéléssel végződött, egy gyermeke pedig spi
na bifida kapcsán 4 napos korban sepsis következté
ben elhunyt. Betegünk édesanyját fiatal korában 
depresszió miatt kezelték, de megfigyeltek nála át
meneti agyi keringési zavarra utaló tudatállapot-vál
tozásokat, majd 42 évesen schizophreniát diagnosz
tizáltak. Jelenleg intézeti ápolásra szorul. Pácien
sünk húgának visszatérő derékfájdalmai vannak. 
Betegünknek két tünetm entes leánygyermeke van.

Vizsgálatainkkal a probandnál, édesanyjánál, és 
anyai nagyapjánál igazolódott az MTHFR gyakori 
m utációjának heterozigóta formája. Húga esetében 
a visszatérő derékfájdalmak hátterében spina bifida 
occulta, illetve a fenti mutáció volt kimutatható 
szintén heterozigóta formában. Mutációt detektál
tunk betegünk egyik, még tünetm entes, négyéves 
kislányánál is. A család többi vizsgált, klinikailag 
egészséges tagjánál viszont molekuláris eltérést 
nem találtunk. A heterozigóta egyéneknél magas 
homociszteinszintet (20-50 pmol/1 normálérték: 
15 pmol/1 alatt) igazoltunk.

ORVOSI
HETILAP 142. évfolyam , 27. szám



Megbeszélés

A magas homociszteinszint bizonyítottan független 
rizikófaktora az érelmeszesedésnek, a coronaria-el
záródásnak és a thrombosisnak (9). Egy tanulmány
ban 212 észak-amerikai szív-ér-rendszeri beteg vizs
gálata során megközelítőleg 17%-os gyakorisággal 
kimutatható volt az MTHFR-enzim hőérzékeny va
riánsa a fenti szérumszinteltérés hátterében (11). 
Egyes feltételezések szerint a populáció coronaria
betegségeinek kb. 10%-áért a magas homocisztein- 
szinttel járó állapot tehető felelőssé (14). A vér ho- 
mociszteinszintjének minden 5 mmol/liternyi emel
kedésekor férfiak esetén 60, nők esetén 80%-kal 
emelkedik a coronariabetegség kockázata (14).

A korán jelentkező érrendszeri megbetegedésben 
szenvedő homocysteinaemiás betegek 28%-ában 
volt kimutatható az MTETFR enzim termolabilis vari
ánsa (6, 13). A tanulmányok szerint azonban az en
zimdefektusban szenvedő betegek közül, csak azok
ban emelkedett a homociszteinszint, akiknek plaz
ma folsavszintje az átlagos alatti. A magas folsav 
szinttel rendelkezők között ez a laboratóriumi elté
rés nem volt megfigyelhető (15). Betegeinkben az 
emelkedett homociszteinszint folsavkezelésre nor
malizálódott.

A magyarországi halálozás vezető okai az érrend
szeri betegségek, melyek közül egyes becslések sze
rint a szívinfarktusok 10-20%-áért, az agyi érka-

■
schizophrenia spina bifida 

(1 hét)

III.

IV.

é é
spina bifida tüdőembólia 

occulta

tüdőembólia infarktus 
(38 év) (40 év)

tünetmentes

2. ábra: Négygenerációs családfa jellemzése 
A heterozigóta mutációt hordozó egyéneket sötét színnel jelöltük

tasztrófák 40%-áért és a perifériás érbetegségek 
60% -áért a magasabb plazma-homociszteinszint te
hető felelőssé (5). Egy amerikai tanulmány szerint a 
coronariabetegségekkel összefüggő halálozás m int
egy 50%-a kivédhető lenne preventív folsavkezelés- 
sel. Azokban a családokban, ahol a korai érrendsze
ri szövődmények halmozódnak, feltétlenül indokolt 
az MTHFR mutáció szűrése (14).

A vizsgált családban előfordultak velőcsőzáródási 
rendellenességek is, és az érintett családtagokban 
ugyancsak kimutatható volt az MTHFR gén eltérése. 
Az említett mutáció homozigóta formában emelke
dett homociszteinszintet eredményez, ez mintegy 
duplájára emeli a velőcsőzáródási rendellenességek 
kockázatát (16). A spina biiidában szenvedő egyé
nek utódaiban szignifikánsan megnő a rendellenes
ség kialakulása, amennyiben a szülők szérumfolsav 
szintje a 25 percentilis alatt, homociszteinszintje pe
dig a 75 percentilis felett van (16).

Az MTHFR enzim mutációján alapuló neuropolus 
záródási hiba kockázata megemelt folsavbevitellel 
szintén kivédhető, amennyiben a homozigóta egyé
neknek a megtermékenyülést megelőző, illetve kö
vető 4 héten át napi 400 pg folsavat adunk. A peri- 
conceptionalis időszakban szedett folsav 60-100 %- 
kai csökkenti a rendellenesség kialakulását (16). Az 
emelkedett szükséglet kielégítésére alkalmas lenne 
a táplálék folsavval történő dúsítása, 350 pg/100g 
dózisban (4).

Az ismertetett családban külön figyelmet érde
mel a proband anyjának pszichiátriai betegsége, 
mely fiatal korában depresszióként jelentkezett, 
majd állapotának súlyosbodásával 42 éves korában 
kezelőorvosai schizophreniát állapítottak meg, ami 
jelenleg olyan súlyos fokú, hogy bentlakásos intézeti 
ápolást tesz szükségessé. Időskori kognitív rendel
lenesség gyakran jár együtt alacsony folsavszinttel 
(1), sőt egy közelmúltban készült tanulm ány emel
kedett homociszteinszintet talált a depressziós bete
gek 20% -ában, függetlenül a cerebralis vascularis 
állapottól (7). Egy másik tanulm ány szignifikánsan 
magasabbnak találta a tárgyalt mutáció előfordulá
sát egy 297 schizophren beteget magában foglaló 
felmérés kapcsán (2). Ennek fényében nem vethető 
el az a feltételezés, hogy az anya elmebetegsége 
éppúgy kapcsolatban áll az MTHFR hőérzékeny va
riánst okozó gén heterozigótaságával, mint a család 
más tagjainak érbetegsége, ill. velőcsőzáródási rend
ellenessége. E génvariáns elmebetegségben játszott 
esetleges szerepe lényegesen kevésbé ismert, mint 
az érrendszeri, ill. velőcsőzáródási vonatkozások, 
esetünk mindenesetre arra utal, hogy a kérdés na
gyobb figyelmet érdemel, márcsak azért is, mert 
kedvező megelőzési lehetőségekkel kecsegtető, gya
kori betegségről van szó.

Vizsgálatunk gyakorlati jelentősége, hogy az alva- 
dási zavarok kizárása után betegünknek a folyamatos 
preventív antikoaguláns kezelés helyett vitaminke
zelést adhattunk a további érrendszeri szövődmé
nyek megelőzésére. A család még gyermekkorú gén
hordozó tagjában rendszeres folsavbevitellel elérhető 
az érrendszeri betegségek kialakulásának megelőzé
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se, ill. a reproduktív korú nőknek praeconceptiv és 
terhesség alatti folsavkezelést javasolva a további spi
na bifidás gyermekek születése nagy valószínűséggel 
kiküszöbölhető. Végül a rendszeres folsavbevitel ta
lán a depresszióval, schizophreniával szembeni foko
zott kockázatot is kedvezően befolyásolja.

Az itt bemutatott család jól példázza a viszonylag 
egyszerűen vizsgálható MTHFR hőérzékeny varián
sát előidéző mutáció kimutatásának sokrétű klinikai 
jelentőségét. Ez nemcsak a feltehetően alapvető haj
lamosító tényező kórismézésében rejlik, hanem  
főként abban, hogy a vizsgálat eredm ényének 
konkrét terápiás vonatkozása van.

A kezelési lehetőség abból adódik, hogy az enzim 
által katalizált folyamatban a folsav mint kofaktor 
szerepel, így érthető, hogy az MTHFR csökkent akti
vitása esetén megnő a folsavszükséglet, különösen a 
gyors növekedés időszakában (11).

IRODALOM: 1. Abou-Saleh, M. X, Coppen A.: Serum and red blood 
cell folate in depression. Acta Psychiatr. Scand., 1989, 80, 78-82. -  
2. Arinami, T, Yamada N., Yamakawa-Kobayashi K.: Methylenetet- 
rahydrofolate reductase variant and schizophrenia/depression. Am. 
J. Med. Genet., 1997, 74, 526-528. -  3. Christensen, B„ Frosst, R, Lus- 
sier-Cacan és mtsai: Correlation of a common mutation in the methy- 
lentetrahydrofolate reductase gene with plasma homocysteine in 
patients with premature coronary artery disease. Arterioscler. 
Thromb., 1997, 7, 569-573. -  4. Czeizel, E„ Dudás, L: Prevention of 
neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. 
N. Engl. J. Med., 1992, 327, 1832-183 5. -  5. Czeizel E„ Matos L: 
Hyperhomocysteinaemia szerepe egyes érrendszeri betegségek kó
reredetében. Orv. Hetik, 1998, 139, 3 7 .-6 . Engbergsen, A. M. X, Fran

ken, D. G., Boers, G. és mtsai: Thermolabile 5, 10-methylenetetrahyd- 
rofolate reductase as a cause of mild hyperhomocysteinemia. Am. J. 
Hum. Genet., 1997, 56, 142-150. -  7. Fava, M„ Borús, J. S., Alpert, J. 
E. és mtsai: Folate, vitamin B12, and homocysteine in major depres
sive disorder. Am. J. Psychiatry, 1997, 154, 426-428. -  8. Fleming, A., 
Copp A. J.: Embryonic folate metabolism and mouse neural tube de
fects. Science, 1998, 280, 2107-2109. -9 . Fleischer, 0., Kessling, A. M.: 
MTHFR association with arteriosclerotic vascular disease? Hum. Ge
net., 1998, 103, 11-21. -  10. Fowler, B.: Disorders of homocysteine 
metabolism. J. Inher. Metab. Dis., 1997, 20, 270-285. -  11. Frosst, R, 
Biom, H. J., Milos, R. és mtsai: A candidate genetic risk factor for vas
cular disease: a common mutation in methylenetetrahydrofolate 
reductase. Nat. Genet., 1995, 10, 111-113. -  12. Goyette, R, Frosst, R, 
Rosenblatt, D. S„ és mtsai.: Seven novel mutations in the methylene- 
tetrhydrofolate reductase gene and genotype/phenotype correlati
ons in severe methylenetetrahydrofolate reductase deficiency. Am. 
J. Hum. Genet., 1995, 56, 1052-1059. -  13. Harmon, D. L„ Woodside, 
J. V, Yamell.J. W. G„ és mtsai: The common „thermolabile" variant of 
methylene tetrahydrofolate reductase is a major determinant of 
mild hyperhomocysteinemia. Q. J. Med., 1996, 89, 571-577. -  14. 
Moutulsky, A. G.: Nutritional ecogenetics: homocysteine-related ar
teriosclerotic vascular disease, neural tube defects, and folic acid. 
Am. J. Hum. Genet., 1996, 58, 17-20. -  15. Rozen, R.: Genetic pre
disposition to hyperhomocysteinemia: deficiency of methylenetet
rahydrofolate reductase (MTHFR). Thromb. Haemost., 1997, 78, 
523-526. -  16. Van der Put N. M. J., Thomas, C. M. G„ Eskes, T. K. A. 
B. és mtsai: Altered folate and vitamin B12 metabolism in families 
with spina bifida offspring. Q. J. Med., 1997, 90, 505-510. -  17. 
Wenstrom, K., Johanning, G„ Owen, J. és mtsai: Amniotic fluid ho
mocysteine levels, 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase ge
notypes, and neural tube closure sites. Am. J. Med. Genet., 2000, 
90, 6-11. -  18. Wilken, D. E. L.: MTHFR 677C -T mutation, folate in
take, neural-tube defen, and risk of cardiovascular disease. Lancet, 
1997, 350, 30.

(Kosztolányi György dr., Pécs, József Attila u. 7. 7623)

A Kéri Pharma létrehozta
az Interneten elérhető akkreditált szakorvos-továbbképző

távoktató programját.

M it  n y ú jt Ö n n e k  a Kéri Pharm a A k k re d itá lt  T á v o k ta tó  Program ?

a köte lező szaktovábbképzési rendszerbe illeszkedő akkred itá lt 
képzési lehetőséget távoktatás formában 

k red it pon tok  szerzési lehetőségét -  ez évben akár 20 k red it p o n t 
>* térítésmentes továbbképzést és pontszerzési lehetőséget

A képzés a Kéri Pharma internetes oldalán elérhető akkreditált referátumok 
megtekintését és a témákhoz kapcsolódó tesztek kitöltését foglalja magában.

A további részletek a www.keri.hu oldalain, 
e-mail: tavoktat@keri.hu

1448 ORVOSI
HETILAP 142. évfolyam , 27 . szám


	2001-07-08 / 27. szám
	Debreceni László: Homocisztein: Az érelmeszesedés rizikófaktora
	Horváth Adrienn: Érrendszeri betegségek, spina bifida és schizophrenia egy családon belüli együttes előfordulása a metilén-tetrahidrofolsav-reduktáz enzim hőérzékeny variánsának heterozigóta mutációjával

	2001-07-29 / 30. szám
	Márk László: A plazma-homociszteinszint vizsgálata ischaemiás szívbetegekben




