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A közép-kelet-európai országokban élő kisebbségek közül a roma lakosság rendelkezik a legna-
gyobb lélekszámmal. Korábbi vizsgálatok szerint a roma populáció egészségi állapota és egészségma-
gatartása, beleértve az alkoholfogyasztási jellemzőket, eltér az adott országban élő általános lakosság 
egészségmagatartásától. A roma gyermekek és fiatalok alkoholfogyasztási szokásai kóros mértéket öl-
tenek összevetve az általános populációval. Vizsgálatunk célja a szakirodalom által azonosított, alko-
holfogyasztási szokásokat befolyásoló génváltozatok vizsgálata az általános magyar és telepszerű kö-
rülmények között élők körében.

Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a telepszerű körülmények között élők jelentős hányada roma 
etnikumú. A túlzott mértékű alkoholfogyasztás kialakulásáért felelős génpolimorfizmusok (SNP) kö-
zül 25 került kiválasztásra. Ezen génalterációk gyakoriságát becsültük meg az általános magyar po-
pulációt (1783 DNS) és telepszerű körülmények között élőket reprezentáló (753 DNS) mintákon. 24 
SNP vizsgálata történt a svéd Karolinska Egyetem Klinikai Kutatóközpontjában Sequenom MassAR-
RAY iPLEX platformon. Egy SNP-t a DE Népegészségügyi Karának Megelőző Orvostani Intézetében 
polimeráz láncreakciót követő olvadáspont analízissel vizsgáltunk LightCycler 1.5 rendszerben. A geno- 
típus- és allélfrekvenciák megoszlása közötti különbséget, valamint a Hardy-Weinberg egyensúly 
fennállásának ellenőrzését khi-négyzet teszttel vizsgáltuk. Az egyes SNP-k rizikóallélja és az életkor 
közötti kapcsolatot lineáris regresszióval becsültük meg. Sor került továbbá a polimorfizmusok kö-
zötti kapcsoltság vizsgálatára is. Az allélfrekvenciák a két vizsgálati csoportban 17 polimorfizmus ese-
tében szignifikánsan különböztek (p<0,002).  A szuszceptibilitási és protektív allélok túlnyomó rész-
ben egyik vagy másik vizsgálati csoportban sem mutattak halmozódást. Az rs610529 (ALDH1A1) 
rizikóallélje a telepszerű körülmények között élők esetében negatív, míg az rs2221020 (GABRAG1) 
az általános lakosság körében pozitív korrelációt mutatott az életkorral. A kapcsoltsági vizsgálat so-
rán a két populáció között találtunk különbségeket, de a haplotípus frekvenciák hasonlóak voltak.

A káros mértékű alkoholfogyasztás multifaktoriális eredetű, genetikai és kulturális meghatározott-
sággal is rendelkezik. A rendelkezésre álló adataink alapján a roma és az általános lakosság alkohol-
fogyasztási szokásainak különbözősége csupán genetikai fogékonysággal nem magyarázható, további 
vizsgálatok elvégzése szükséges a környezeti faktorok szerepének feltárása céljából.

A kutatás a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0031 projekt támogatásával valósult meg.
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