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Monogénes diabétesz

• Az összes diabétesz 1-6%-a 

• Több, mint 40 gént fedeztek fel a háttérben

• Lehetnek domináns, recesszív, vagy nem 
mendeli öröklődésűek

• Újszülöttkortól bármely életkorban 
előfordulhatnak 

• Aluldiagnosztizált betegségek (általában T1 
vagy T2 DM-ként kezelik) PECH 2022



Monogénes diabétesz - alcsoportok

• „Neonatális” diabétesz: 6 hónap alatt 
prezentálódó tünetek 

• Autoszomális domináns öröklődésű, familiáris 
hyperglycaemia vagy diabétesz („MODY”)

• Extrapancreatikus tünetekkel társuló diabétesz 

• Monogénes inzulin-rezisztencia szindrómák

ISPAD, 2018PECH 2022



Autoszomális domináns öröklődésű, familiáris 
hyperglycaemia vagy diabétesz („MODY”)

MODYPECH 2022



Típus Gentikai
eltérés

Gyakoriság Béta-sejt 
defektus

Kinikai
megjegyzések

Szövőd-
mények

Terápia

1 HNF-4-α <10% Csökkent inzulin 
szekréciós válasz 
glükózra

Normál veseküszöb IGEN Sulfanylurea

2 GCK 15-30% Az
inzulinelválasztás
set-poitja
magasabb 
vércukor-értéknél

Enyhe, stabil, nem 
progresszív 
hyperglycaemia

NEM Diéta

3 HNF-1-α 52-65% Abnormális
inzulin-szekréció, 
alacsonyabb 
veseküszöb

Alacsony veseküszöb + 
glükozuria

IGEN Sulfanylurea

4 IPF-1 Ritka Inzulin gén 
csökkent 
aktiválódása 
hyperglycaemiára

Homozygota: 
pancreas-agenezia
Heterozygota: enyhe 
diabetes

IGEN

5 HNF-1-β Ritka Pancreas-atrophia,
vesedysplasia, 
vesecysták, 
veseelégtelenség, 
hypomagnesaemia

IGEN Inzulin

6 NDF-1 Ritka Pancreas fejlődési 
zavar

IGEN Inzulin

MODY altípusok. HNF: hepatocyta nukclearis factor, GCK: glükokináz, IPF: inzulin-promoting factor, NDF: neurogén-differenciáció
faktor. Forrás: uptodate.com
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• GCK és HNF1A MODY az esetek 90% át tette ki 
• Ezek 70%-ában GCK mutációt lehetett kimutatni
• A GCK MODY-val diagnosztizált betegek HgbA1C értéke 7,0 

vagy az alatti volt 
• A HNF1A MODY esetek 60%-ában volt 7,0 feletti HgbA1C
• A vizsgált GCK-MODY betegek 30%-a részesült felesleges OAD 

vagy inzulin terápiában korábban!   
• 2 családban „de novo” mutáció – akkor is gondoljunk rá, ha 

nincs generációkon keresztüli diabéteszPECH 2022
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Zs. Család
• Zs. Viktor 

– 15 éves, normál BMI 
– Éhomi vc: 8 mmol/l, HgbA1C: 7%, 
– OGTT: vc: 7,7-10,3-8,7 mmol/l inzulin: 4,72-39,1-17 IU/ml
– IGT th.: diéta, majd premix inzulin

• Zs. Veronika 
– 14 éves,  normál BMI, 
– éhgyomri vc: 7,4 mmol/l HbA1C: 7,3%, 
– OGTT: vc: 7,3-11,3-11,2 mmol/l
– T1DM? Th.: ICT

• Családi anamnesis:
– Anyai nagyapa norm BMI, emelkedett éhgyomri vc, OAD haláláig, inzulint nem 

igényelt
– Mater 6 terhességéből 3x GDM miatt diétázott, reklasszifikáció soha sem 

történt
– Idősebb lánytestvére ekkor gravida, emeledett éhgyomri vc szint miatt diéta, 

majd 22. héttől inzulin 

• 4 évvel a diagnózis után: autoantitest vizsgálat negatív, C peptid szint 
detektálható
PECH 2022



Zs. Család 

• Genetikai vizsgálat: 
– A GCK gén 8-as exonjában a 291. AS cserejével járó, eddig 

nem ismert mutáció igazolódott, ami a klinikailag MODY2 
megfelelő családtagokban jelentkezett, az egészséges 
családtagokban nem. 

– Valószinűsiti a GCK-MODY-t az érintett családtagokban.

• Genetika megérkezte után inzulin elhagyták

• Testvérüknél is igazolódott a GCK heterozigóta 
mutációja, GDM 

• 3 gyermeke a követett GCK mutációra heterozigóta, 
jelenleg a 4. gyermekét várjaPECH 2022



Sz.Gy.  FFI
T2DM
OAD 50 éves kortól

Ú.A. Nő

FFI FFI Nő Nő Sz.Gy. Nő
2x GDM, inzulin
heterozigóta

Zs.I. (FFI)

FFIZs.N. (Nő)
2003. IFG
2012. GDM, inzulin
heterozigóta

Nő Zs.V. (FFI) Zs.V. (Nő) FFI

2008 – emelkedett éhomi VC
heterozigóták

J.Z. (FFI)

Magzat 28. hét J.A.D. (Nő) J. N. Sz. (Nő) J. Z. D. (Nő)PECH 2022



K.L. 

• 9 évesen emelkedett éhomi vc (6,7 mmol/l)

– Vizelet cukor, aceton negatív

– OGTT: vc: 5,8 – 7,9 mmol/l, ins.: 10,8 – 206 mIU/ml

– HgbA1c: 6% 

– GADA neg., ICA: enyhén poz., ism.: negatív 

• Családi anamnesis: 

– Mindkét nagyszülő inzulinos diabeteses, apai 
nagymama sokáig OAD, nem obes! 

– Apa nem obes, reggeli vc 6,2 mmol/l, HgbA1c: 6%PECH 2022



K.L. 

• Genetikai vizsgálat: 
– A GCK gén 6-os exonjában a c.679G> A,p 

(Val227Met) aminosavcserével járó mutáció 
mutatható ki heterozigóta formában. 
Az eltérés GCK-MODY diagnózisát támasztja alá.

• 160 g CH diéta, melyet nem pontosan tart 

• Éhomi értékei 6,2-6,4 mmol/l körül 

• CGM: stabilan 5,3-7,5 körüli értékek 
postprandialis csúcs nélkül PECH 2022



Glükokináz-MODY (MODY 2)

• Általában véletlenül észlelt, mérsékelt 
hyperglycaemia egyébként egészséges 
gyermekben (5,6-8 mmol/l)

• Nincs autoimmunitás, obezitás vagy 
inzulin-rezisztenciára utaló tünet 

• Normál inzulin-elválasztás, de az 
elválasztás „set-point”-ja magasabb 
vércukor-érték – OGTT esetén nincs 
nagy vércukorszint-emelkedés

• vascularis szövődmények rizikója kicsi
• Terápia: diéta, kivéve terhesség alatt 

macrosom magzat esetén

PECH 2022



B.N. 

• 12 éves leány, BMI: 18,31 kg/m2 
• Családi anamnézis: 

– Mater : GDM (diéta) 
– anyai nagymama 2TDM
– Pater : 20 éves kora óta ismert 2TDM. Nem obes. OAD, majd inzulin 

kezelés, jó anyagcsereállapot, szövődmény: nincs. C-peptid: nem 
detektálható, HbA1c:7,2%)

• Emelkedett éhomi vc ( 5,7-7,7 mmol/l), fogyás, poliuria, polidipsia
nélkül.

• HbA1C: 6,3%, C peptid: 1,8 ng/ml
• OGTT: vc: 6,7-16,2-14,7-13,6 mmol/l inzulin: 7,3 - 41,5 IU/ml, vizelet 

cukor, aceton: neg., Astrup: norm.
• Korai T1DM?: ICT terápia indul ( 0,25 NE/tskg), kvantált CH ( 160 gr) 

tartalmú étkezés mellett
• GADA: 5 IU/ml alatt, C peptid: 2,73 ng/mlPECH 2022



B.N. 
• Genetikai vizsgálat: 

– HNF 1α gén genetikai vizsgálata: MODY3
– A HNF 1α gén kódoló régiójában a c526C T ( p. Q176) mutatható ki 

heterozigóta formában. Ismert pathogén STOP kódon kialkulását
eredményezi, következménye korai termináció. A gyermek és az 
apa ugyanazt a mutációt hordozza.

• Inzulin th-t elhagytuk
• gliklazid 15 mg th-t kezdtünk, kvantált Ch tartalmú diétával.
• OAD kezdetekor és 3 év múlva: HbA1c 5,8%-6,2%
• Serdülése lezajlott, diétát kevésbé tart
• Jelenleg gliklazid + diéta, visszatérő húgyúti infekciók, utolsó 

HgbA1C: 6,4%

PECH 2022



K.Á. 

• 16 évesen glükozuria, poliuria, polidipsia miatt 
jelentkeztek 

– Labor: norm. vc mellett vizelet cukor pozitív!

– BMI normál tartományban, éhomi vc 4,6 mmol/l 

– OGTT: vc.: 4,6-10,2-10,8 mmol/l, ins.: 4,6-60,6-138 
mIU/l , HOMA: 0,96

– HgbA1C:  5,2%

• Családi anamnesis: apa IGT gyanújaPECH 2022



K.Á. 

• Genetika: 
– MODY 3 (HNF1A-MODY). A HNF1A génben a c.751G/A 

( p Ala251 Thr mutációt detektáltuk heterozigóta 
formában.  Ez a szakirodalomban korábban már leírt 
ismert pathogén eltérés. A mutáció fehérjeszinten 
251. aminosavhelyen alanin- treonin eltérést okoz.

• 20 éves koráig alacsony CH-tartalmú diéta mellett 
euglycaemiás, jó HgbA1C 

• Vascularis szövődmények elkerülésére szoros 
obs., sze. sulfanylurea tervezett 

• Családszűrés: apa POZITÍV, testvére negatív PECH 2022



HNF1A-MODY (MODY3)

• Az inzulin gén transzaktivátora – hiányában csökkent inzulin-szekréció

• Familiáris szimptómás diabétesz

• Alacsony veseküszöb (SGLT 2 alacsonyabb transzkripciója)

• Éhomi vércukor lehet normál, gyakran OGTT vagy vizeletvizsgálat során 
derül ki 

• Polyuria-polydipsia gyakori, DKA ritka ( a megmaradó inzulin-szekréció 
miatt)

• Vascularis szövődményekre rizikó!

• Csökkent inkretin-hatás társul 

• Kezelés: 

– sulfanylurea, alacsony dózis (15-20 mg/nap)

– GLP-1 analógok – kevesebb hypo, jobb testsúlykontroll ↔ rosszabb 
postprandialis értékek 

– SGLT-2 gátlók adjuvánsként? – esettanulmányok alapján hatásos lehetPECH 2022



M.B., aki nem tudja a tankönyvet…

• 15 éves korban betegség kapcsán magasabb vc

– HgbA1C: 6,1%, éhomi vc: 4,8 mmol/l 

– OGT: vc.: 5,0-4,8-3,2 mmol/l, ins.: 7,7-27,4-8,3 mIU/l

• Családi anamnesis: DM irányában negatív 

• 17 évesen glükozuria miatt láttuk 

– HgbA1C: 6,4%, C-peptid: 1,24 ng/ml

– OGTT: vc: 6,2-12,5-12,5 mmol/l, ins.: 7,7-30,0-25 
mIU/l 

– GADA: negatív, ICA: kétes PECH 2022



M.B., aki nem tudja a tankönyvet…

• MODY genetika: NEGATÍV 

• Kiterjesztett autoantitest kontroll: 
– ICA: POZITÍV

– GADA: negatív

– Tirozin foszfatáz ellenest: POZITÍV 

– inzulin elleni AT: neg

– ZnT8 elleni AT: POZITÍV 

• Kvantált CH tartalmú diéta mellett jelenleg 
euglycaemiás, HgbA1C: 6,0% PECH 2022



Cs.K., a „kakukktojás”

• 13 évesen poliuria, polidipsia, norm. éhomi vc., OGTT: 
2 órás értéke magas. Jó HgbA1C. (dok. nem állt 
rendelkezésre)

• Családi anamnesis: 
– édesapa 40 éves korától T2DM, OAD, nem obes!, 
– apai nagymama és ükmama: T2DM, OAD 

• 15 évesen: 
– norm. BMI, fogyás, kissé fáradékony
– Éhomi vc: 5,9 mmol/l, HgbA1C: 6,6%
– OGTT: vc: 6.7-12.2-9.4 mmol/l, Ins: 6.3-20.5- 40.3 mIU/ml   
– C-peptid: 4.0 ng/ml

• MODY 3? PECH 2022



Cs.K., a „kakukktojás” 

• Genetikai vizsgálat: 
– A KCNJ11 génben heterozigóta a GLU229LYS misszensz mutáció 

Ismert patogén, változatos fenotípust okozó nem 100 %-os 
penetranciájú ( transiens és permamens neonatális diabetest, 
MODYt) okozó pathogén eltérés. 

– Az eredmény az anamnézis tükrében  KCNJ11 mutáció okozta 
MODY diagnózisát támasztja alá.

• A szülők célzott geneteikai vizsgálata során kiderült, hogy  a 
mutációt az édesapjától örökölte.

• Th.: diéta, HgbA1C: 7% 

PECH 2022



„Neonatális” diabétesz

• Az élet első 6 hónapjában nagy 
valószínűséggel mongénes DM 

• 6-12 hónap között is felmerül: negatív 
antoantitestek, családi halmozódás, 
extrapancreatikus tünetek 

• Tranziens és permanens forma (50-50%)

• Általában SGA újszülöttek – prenatális inzulin-
szekréció elégtelensége PECH 2022



A neonatális DM hátterében álló 
leggyakoribb genetikai hibák

• 6q24 locus eltérései: T

• KATP csatorna génjei (ABCC8, KCNJ11): P/T

• INS gén mutációi: P

• Wollcott-Rallison szindróma: 
spondyloepiphisealis dysplasia, vese és/vagy 
májműködési zavarok: P

• Glükokináz mutáció: P 

• IPEX-szinróma: X-hez kötött immun-diszreguláció, 
poliendokrinopathia, enterpoathia: PPECH 2022



Monogénes, diabétesszel szövődő 
szindrómák

• Wolfram-szindróma (DIDMOAD): diabetes 
insipidus, diabetes mellitus,optikus atrophia, 
süketség

• Mitokondriális diabétesz: anyai ágon öröklődő 
sensoneurinalis süketség és diabétesz 

• Cystás fibrosis, örökletes pancreatitis, 
pancreas agenesia/hypoplasia

PECH 2022



Monogénes inzulin-rezisztencia 
szindrómák

• Inzulin-receptor gén mutációk

• Monogénes lypodystrophiák

• Alstöm és Bardet-Biedl szindróma

PECH 2022



KIT SZŰRJÜNK?PECH 2022



1-es típusú diabétesznek tűnik, DE:

• 6 hónapos kor alatt prezentálódó tünetek

• 6-12 hónap között: negatív antoantitestek, családi 
halmozódás, extrapancreatikus tünetek 

• Családi anamnesisben a szülő, és az ő elsőfokú 
rokonánál diabetes (vagy > 3 generáció érintett)

• Béta-sejt elleni autoantitestek nem mutathatók ki 
a diagnóziskor

• Alacsony inzulinigény és detektálható C-peptid a 
diagnózistól számított 5 éven túl is PECH 2022



2-es típusú diabétesznek tűnik, DE:

• Nincs súlyos elhízás

• Acanthosis nigricans, és egyéb metabolikus 
szindrómára utaló eltérések hiányában 

• Családi anamnesisben a szülő, és az ő elsőfokú 
rokonánál diabetes (főleg ha nem elhízottak)

• A testzsír nem megszokott eloszlása  

PECH 2022
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Biomarkerek
• hsCRP: 

– CRP expresszió HNF1A defektusban down-regulálódik
– HNF1A-MODY-ban alacsonyabb hsCRP, főként a krónikus gyulladásos reakcióval zajló T2DM-hez 

képest
– Az interkurrens infekciók zavarhatják a képet – ismétlés! 

• Vizelet és szérum aminosavak 
– HNF1A knockout egerekben szignifikáns aminoaciduria és emelkedett szérum PHE szint, 

emberben nem mutatható ki

• C5, C8, transthyretin
– HNF1 és HNF4 regulálja a géjneik átíródását
– Jó szenzitivitás de rossz specificitás (2-10%)

• Vizelet glükóz
– HNF1A MODY-ban alacsonyabb veseküszöb – normoglycaemia melletti glükozuria! 

• apoM
– Többnyire HDL asszociált fehérje
– HNF1A regulálja a transzkripcióját 
– Ellentmondásos kutatási eredmények 

• C-peptid
– A „honeymoon” periódus után lehet hasznos 

• Szigetsejt ellenes antitestek:
– Hiányuk a diagnóziskor utalhat MODY-raPECH 2022
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET! PECH 2022




