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Rövidítések jegyzéke 

 

ALT = alanin-aminotranszferáz 

HCV = hepatitis C vírus 

TTV = TT vírus = Torque Teno Virus 

PCR = polymerase chain reaction, polimeráz láncreakció 

DNS = dezoxiribonukleinsav 

ssDNS = egyszálú dezoxiribonukleinsav 

dsDNS = duplaszálú dezoxiribonukleinsav  

RNS = ribonukleinsav 

UTR = nem átíródó régió 

CDS = kódoló régió 

ORF = open reading frame, DNS leolvasási keret 

APC = antigén prezentáló sejt 

BLAST = Basic Local Aligment Search Tool 

BPAG1 = bullosus pemphigoid antigen 1 

BPAG2 = bullosus pemphigoid antigen 2 

BP230 = 230 kD molekulasúlyú bullosus pemphigoid antigen = BPAG1 

BP180 = 180 kD molekulasúlyú bullosus pemphigoid antigen = BPAG2 

NC16 = BP180 fehérje nem kollagénszerű doménja 

NC16a = az NC16 domain extracelluláris részlete  

Tm = DNS olvadási hőmérséklet real-time PCR rendszerben  

Ag = antigén 

At = antitest 

BM = basalmembrán 

BP = bullosus pemphigoid 

C3 = komplement 3 

CAV = chicken anemia virus 

CD = coeliakia 

CP = cicatrizáló pemphigoid 

CE = sejt elszarusodó boríték (cell envelope) 
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CPM = count per minute (LTT tesztnél thymidine count per minute) 

DEJ = dermoepidermalis junkció 

Dsc = desmocollin 

Dsg = desmoglein 

DHD = dermatitis herpetiformis Duhring 

DIF = direkt immunofluoreszcens 

EBA = epidermolysis bullosa acquisita 

ECD = extracelluláris domének  

EEM = erythema exsudativum multiforme 

ELISA = enzime linked immunosorbent assay 

EMA = endomysium ellenes antitest 

FITC = fluorescein-isothiocyanate 

HD = hemidezmoszóma 

HG = herpes gestationis 

HIV = human immundeficiencia vírus 

IF = immunfluoreszcens 

Ig = immunglobulin 

IIF = indirekt immunofluoreszcens 

IL = interleukin 

IVIG = intravénás immunglobulin 

LAD = linearis IgA dermatosis 

LD = lamina densa 

LE = lupus erythematosus 

LL = lamina lucida 

MS = multiple sclerosis 

NYP = nyálkahártya pemphigoid 

PBS = foszfát puffer (NAIRN-féle módosított) 

PCV = porcine circovirus 

PV = pemphigus vulgaris 

PF = pemphigus foliaceus 

PPB = protein-protein BLAST 
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RA = rheumatoid arthritis 

SEM = short, exact matches BLAST 

SI = stimulációs index 

SPD = sub-basalis dense plate 

SSK = salt-split skin 

SSSS = staphylococcal scalded skin syndrome  

str. = stratum 

tTG = szöveti transzglutamináz 

eTG = epidermális transzglutamináz 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A TORQUE TENO VÍRUS FERTŐZÉS LEHETSÉGES PROVOKÁLÓ SZEREPÉNEK 

VIZSGÁLATA AUTOIMMUN HÓLYAGOS BŐRBETEGSÉGEKBEN  

 

A TT vírus (TTV) egyszálú, negatív-sense DNS genommal rendelkező, az Anellovirus 

genusba sorolt vírus. Újabb kutatási eredmények szerint a vírusnak szerepe lehet a szisztémás 

lupus erythematosus (SLE) és az idiopathiás myopathiák autoimmun folyamatainak 

provokálásában, kialakításában. Mindkét betegségcsoport esetében gyakran tapasztalhatóak 

súlyos bőrtünetek.  Korábban kimutatták a TTV jelenlétét bőrben is – így felmerülhet a kérdés, 

képes-e a vírus bőrspecifikus autoimmunitás provokálására.  

Az autoimmun hólyagos kórképek vizsgálata során elméletben többször felmerült, hogy 

bizonyos virális ágensek szerepet játszhatnak a bullosus pemphigoid (BP), a pemphigus vulgaris 

(PV), vagy a dermatitis herpetiformis (DH) pathomechanizmusában – azonban ezen elméleteket 

nem sikerült kellően bizonyítani. 

Vizsgálataink során először a betegségek ismert antigén determinánsainak szekvenciáit –

BP180 NC16 és C-terminális domének ill. BP230 BP-ben,; desmoglein3 (DSG3) PV-ben, 

desmoglein1 (DSG1) PF-ban; a szöveti és epidermális transzglutaminase, (TGM2 ill. TGM3 v. 

TGc ill. TGe) DH-ban - vetettük össze TTV eredetű fehérjeszekvenciákkal, a hasonlóságot 

többféle szinten is megvizsgálva. Az online BLAST analízis során külön dolgoztunk hosszabb, 

de kevésbé pontos szekvenciális hasonlóságokat (protein-protein BLAST) és a rövidebb, de 

pontosabb egyezést kimutató algoritmusokkal. Hosszabb szekvencia-egyezéseket csak a BP 

antigének esetében sikerült kimutatni, SEM egyezéseket minden fehérjénél azonosítottunk. 

Eredményeinket a szekvenciák prediktáltan determináns helyeivel is összevetettük – szintén a BP 

esetében (BP180) azonosítottunk antigenitás és TTV szekvencia-egyezéseket. 

Meghatároztuk az egyes betegségcsoportokban a virális DNS prevalenciát a betegek 

savójában, majd az értékeket egészséges, önkéntes véradók értékeivel vetettük össze. A TTV 

kimutatását nested PCR és valós-idejű PCR kimutatás kombinációjával végeztük 93 autoimmun 

hólyagos bőrbetegségben szenvedő beteg, 95 a teljes betegcsoporthoz korban és nemben illesztett 

kontroll valamint 50 a BP csoporthoz illesztett kontroll egyedek szérum mintáin. Az eredmények 

specifikusságát random szekvenálással validáltuk.   
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Az autoimmun hólyagos betegek összevont, általános csoportjában a TTV prevalencia 

értéket a kontroll csoportéval összevethetőnek találtuk (74/93 (77,89%) vs. 62/95 (65,26 %), p < 

0,076), csak úgy, mint a PV csoport (19/33) esetében. A DH betegek TTV DNS prevalencia 

értéke magasabb volt, itt csupán egy tendenciát észleltünk (17/20), amely magasabb esetszámú 

csoportnál szignifikáns is lehet. Eredményeink alapján a BP betegek körében szignifikánsan 

magasabb (36/40, p < 0,032) prevalenciát sikerült kimutatnunk. A betegek kora és neme, a 

betegség aktivitása, a betegség fennállásának ideje, valamint a specifikus autoantitestek jelenléte 

nem mutatott szignifikáns asszociációt a TTV-DNS pozitivitással.   

Vizsgáltuk továbbá, hogy a BP betegek limfocitái felismerik-e a TTV vírus eredetű 

fehérjék egy konzervatív részletét. A vizsgálat során kémiailag szintetizált peptid több 

koncentrációjával végeztünk 4 BP beteg ill 3 egészséges szemény limfocita kultúráin limfocita 

transzformációs tesztet (LTT). Mind a négy beteg limfocitái esetében szignifikánsan erős reakciót 

mutatottak a limfociták, a peptidre reagálva, míg a kontroll személyek közül csak egy esetben 

tapasztaltunk minor választ a peptid egy koncentrációja esetében. Kísérletünkben tehát a BP 

betegek limfocitái felismerték a TTV eredetű szekvenciát.    

Adataink felvetik annak a lehetőséget, hogy egy hosszasan fennálló, lappangva hordozott 

TTV fertőzés – mivel a vírusantigének nagyfokú hasonlóságot mutatnak a BP egyes 

antigénjeinek epitópjaival - szerepet játszhat a BP pathomechanizmusának kialakulásában.  
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SUMMARY 
A POSSIBLE ROLE OF TORQUE TENO VIRUS INFECTION AS A TRIGGERING 

AGENT IN AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSES 
 

The TT virus (TTV), a member of the single-stranded DNA virus genus Anellovirus has 

been shown to commonly infect humans, yet with no detectable pathogenicity. Recent studies 

imply that TTV may contribute to provokeing autoimmune progresses in the pathogenesis of 

systemic lupus erythematosus and idiopathic inflammatory myopathies – diseases able to cause 

frequent, in some cases severe skin manifestations. Since TTV was demonstrated to be present in 

the skin, we wanted to investigate, whether this virus is able to trigger skin-specific 

autoimmunity. 

Viruses had been also hypothesized to contribute to disease pathogenesis in autoimmune 

bullous skin disorders including bullous pemphigoid (BP), pemphigus vulgaris (PV), and 

dermatitis herpetiformis (DH) – but this thesis has never been solidly proven.  

We analyzed known antigen determinants of BP (BP180 NC16 and C-terminal domains; 

BP230), PV (desmoglein3, Dsg3), PF (desmoglein1, Dsg1) and DH (tissue and epidermal 

transglutaminase (TGM2 or TGc) and (TGM3 or TGe)) for similarity to TTV originated proteins. 

Online BLAST comparisons were done at different levels, on longer but less matching (protein-

protein BLAST) and on short exact matches (SEM BLAST). TTV similarities on large scale were 

only detected for BP while TTV SEM results were found for all antigens. When BLAST results 

were compared to predicted antigenic sites within the targeted autoantigens only BP180 was 

found to show overlaping antigenic and TTV similarity sites.   

We assessed the prevalence of TTV DNA in these disorders and compared them to results 

from healthy blood donors. Detection of TTV was carried out by nested PCR and real-time PCR 

in the sera of 93 patients with bullous skin disorders, 95 age and sex matched healthy blood 

donors, and 50 healthy blood donors age and sex matched for the bullous pemphigoid patient 

group. Identity of the PCR products was confirmed by sequencing.  

We found, that the detection rate of TTV DNA in the whole bullous group of patients was 

comparable with that in healthy controls (74/93 (77,89%) vs. 62/95 (65,26 %), p < 0,076), as was 

in the group of PV where  patients had no increased prevalence of TTV (19/33). Patients with DH 

showed a slight, but not significant tendency to carry TTV DNA (17/20). The TTV DNA 
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prevalence in the BP group was significantly elevated (36/40, p < 0,032). Age, gender, activity, 

presence of antigen-specific auto-antibodies or disease duration had no influence on TTV 

positivity in either group.  

We further analyzed whether lymphocytes of BP patients recognize a conserved region of 

the TTV proteins. For this we used a synthetized peptide sequence in a lymphocyte 

transformation test. Lymphocyte cultures of 4 BP patients and 3 otherwise healthy controlls were 

assayed with different peptide concentrations. While all BP patient lymphocytes reacted strongly 

with the peptide, only one control sample showed a minor reaction at only one 

peptideconcentration. We concluded, that only the BP lymphocytes recognized the peptide.  

Our data suggests that the persistence of TTV in the human body may contribute to the 

pathogenesis of BP. 
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I. Célkitűzés  
 

A TTV fertőzésről és következményeiről felhalmozott irodalmi ismeretek mennyisége 

jelentős – azonban az információk és a következtetések részben ellentmondóak. A 

rendelkezésünkre álló a magyar populációban készített felmérések eredményei sem egységesek, a 

TTV vírusfertőzés pathogenetikai jelentősége továbbra is tisztázatlan.  

Éppen a közelmúlt eredményei állították reflektorfénybe a TTV és az immunitás 

kapcsolatának igazolására irányuló vizsgálatok fontosságát, felismerve, hogy a vírus 

legvalószínűbb targetjei az immunsejtek, ezen belül is, a már aktiválódott, osztódó lymphocyták 

és monocyták valamint a csontvelőben található progenitor formáik. 

Érdekes vita bontakozott ki arról, hogy a hosszas vírus-hordozás az immunszuppressziót 

vagy az immunrendszer kóros túlműködésését vonja-e maga után. Korábbi kutatási 

munkásságom eredményei alapján nem tartom kizártnak, hogy a vírus a multifaktoriális 

autoimmun betegségek triggerelő faktoraként számbavehető. 

Munkásságom során elsajátítottam a szérum vírus nuleinsav-izolátumok készítését, 

beállítottam egy érzékeny, nested PCR alapú, real-time detektáláson alapuló módszert, melyben a 

termék specificitását SYBR-GREEN melting curve analízissel biztosítottam. Ezen módszer 

igénybevételével több autoimmun megbetegedés pl. a szisztémás lupus erythematosus, 

rheumatoid arthritis, osteoarthritis és autoimmun myopathiak prevalencia-vizsgálatait végeztem 

korábbi társszerzőimmel. 

Jelen értekezésemben tárgyalt vizsgálataink során a TTV fertőzés a bőr-specifikus 

autoimmunitás megindításában betöltött lehetséges szerepének komplex in silico és in vitro 

vizsgálatát tűztem ki célul.  

A vizsgálatok elvégzésében egy multidiszciplináris munkacsoport volt segítségemre, a 

Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Ambulanciájának és 

Osztályainak orvosai, akik a betegek klinikai diagnózisát felállították és gondozásukat végezték, 

valamint a Klinika Genetika és Immunfluoreszcens Laboratóriumának, az MTA-SE Molekuláris 

Medicina Kutatócsoportjának, valamint a Szentágothai János Regiuonális Egyetemi 

Tudásközpont ill. a Kurume Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati Tanszékének orvos és 

biológus munkatársai, akikkel az autoimmunitás molekuláris targetjeinek in vitro elemzését 

közösen végeztük el.  
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Három, a bőr ismert autoantigénjei ellen irányuló, hólyagképződéssel járó kórkép - a BP, 

a pemphigus betegségcsoport (PV és PF) és a DH – esetében terveztük vizsgálatainkat elvégezni. 

Célunk in silico hasonlóság-kutató módszerekkel és antigén-predikció segítségével 

kimutatni a megbetegedések leggyakoribb molekuláris targetjeinek és a TTV fehérjéinek 

esetleges hasonlóságait és pontos egyezéseit. Szignifikáns egyezések esetén az azonosított 

régióban antigenitás predikciót is tervezünk végezni.    

In vitro vizsgálataink során a betegek és kontrollok szérumából izolált nukleinsav-

extraktum TTV DNS pozitivitásának, a különböző csoportok prevalencia értékeiknek felmérését 

és összehasonlító elemzését tűztük ki célul.   

Munkacsoportunkkal elsőként végeztünk TTV kimutatást bőr-specifikus autoimmunitást 

mutató, hólyagképződéssel járó kórképek esetében.  

Eredményeink hozzájárulhatnak nem csupán ezen betegségek multifaktoriális és részben 

ismeretlen etiológiájának további részleteiben történő megismeréséhez, ezen túl azonban további 

bizonyítékul szolgálhatnak a TTV autoimmunitás terén betöltött szerepének alátámasztásában. 
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II. IRODALMI ÁTTAKINTÉS 

 

A.  AZ AUTOIMMUN HÓLYAGOS BŐRBETEGSÉGEK 
 

A.1. Az autoimmun hólyagképződés molekuláris targetjei  
 

 Az epidermist dinamikus változások jellemzik, melyeket biológiailag a differenciáció - a 

bazális réteg keratinocitái előbb a str. spinosum majd a str. granulosum építése után végül 

korneocitákká (szarusejtekké) érnek valamint a cornified envelope (CE) kialakításában vesznek 

részt és a patológiás behatásokra adott korrekciós mechanizmusok (sebgyógyulás, gyulladás ill. 

más szignál-kiváltotta reakciók) csoportjaiba sorolhatunk. Ezek a változások a fiziológiás 

szerkezetet fenntartó, struktúrális molekula-rendszereket is érintik. [1] 

 Az keratinocyták közötti strukturális kapcsolatok kiemelt elemei a dezmoszómák (D) és a 

hemidezmoszómák (HD), amelyek mellett a tight junction (TJ), gap junction (GJ) és adherent 

junction (AJ) szerkezetek is fontos szerepet töltenek be [2].  

 
1. ábra: A hámsejtek kapcsoló struktúráinak és azok funkcióinak vázlatos bemutatása. 

A:  A kapcsoló struktúrák (TJ, AJ, D, GJ, HD)  elhelyezkedése és funkciói 
B: A horgonyzó elemek (anchoring junction: D, HD) működésének strukturális elemei 

C: Az anchoring junction elemeinek elhelyezkedése (D, HD) 
Módosítva: Alberts et al . Molecular biology of the Cell [2] 
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Az autoimmun hólyagképződés során pathogén humorális (de fontos celluláris elemekkel 

is bíró) immunválasz indul meg a főbb kapcsoló struktúrák kulcsfontosságú fehérjéi, valamint a 

struktúra-integritás kialakításában nélkülözhetetlen enzimek ellen [3].  

A következőkben röviden bemutatom ezen target-fehérjék fiziológiás szerepét, 

elhelyezkedését és interakcióit, majd az egyes betegségcsoportok bemutatásánál részletezem az 

adott kórképekben betöltött immunpathológiai szerepüket és jelentőségüket.    

  

A.1.1. A dezmoszómák struktúrfehérjéi 

 

 A dezmoszóma fény- és elektronmikroszkópiával is vizualizálható struktúrális elem, 

amely az intracelluláris plakk-proteinekből és a transzmembrán adhéziós cadherin típusú 

fehérjékből, mint pl. a desmocollin és desmoglein molekulákból épül fel - ezutóbbi dezmo-

szomális cadherinek rögzítik egymáshoz a szomszédos féldezmoszómán keresztül a sejteket.   

 A főbb plakk-komponensek a plakoglobin (PG), a plakophillinek (PP1-4), a desmoclamin, 

az envoplakin és a desmoplakin (DP1-2) molekulák. A desmocollinok (Dsc) és desmogleinek 

(Dsg) egymáshoz valamint a plakkoglobinokhoz kötődnek. A desmoplakinok a keratin 

filamentumok hoz kötődnek, de egymáshoz is a PP-n, ill. a Dsg és Dsc-hez pedig a PG-n 

keresztül is kapcsolódnak (lásd még 2/B ábra.). [4] 

2. ábra: A dezmoszóma szerkezeti felépítése 
A: a dezmoszóma elektronmikroszkópos képe 
B: a dezmoszóma felépítésének vázlatos képe 

C: a dezmoszómális kapcsolatot felépítő fehérjék kapcsolatai 
Módosítva: Alberts et al. Molecular biology of the Cell [2] ill. Dusek et al. J.Derm.Sci 45/2007 alapján [4] 
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hemidezmoszóma

A.1.2. A hemidezmoszómák fehérjéi és a dermo-epidermalis junkció (DEJ) [5-10] 
 

 A DEJ a következő elemekből áll:  

• a bazális sejtek sejtmembránja 

• a hemidezmoszómális (HD) komponensei  

• a lamina lucida (LL)  

• a lamina densa (LD) 

• anchor rostok 

 A bazális keratinocyták speciális adhéziós struktúrája a hemidezmoszóma (HD), amely a 

sejteket a BM-hoz és ezen keresztül a dermishez rögzíti. A hemidezmoszóma intracelluláris része 

a keratin tonofilamentumokhoz kapcsolódó hemidezmoszómális plakk. A hemidezmoszómális 

egység további alkotórészei: a sejtmembrán és a plakk fehérjéit a BM-hoz rögzítő ún. 

transzmembrán proteinek.  

3. ábra: A DEJ ill. a hemidezmoszóma alkotórészeinek interakciói (módosítva: R.M. Vodegel, 2004) 
 
A hemidezmoszómális plakk fehérjéi 
 

A HD plakk két autoimmunitásban fontos fehérjéje a bullous pemphigoid antigén 1 

(BPAG1 v. BP230) és a plectin. A BP230 és a plectin a plakinok fehérje-szupercsaládjába 

tartoznak, akárcsak a dezmoplakinok. Szerepük a bazális - 5 és 14 keratin filamentumoknak a 

hemidezmoszómákhoz történő rögzítésében jelentős.  
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A plectin ~500 kDa molekula tömegű fehérje, a keratin intermedier filamentumokhoz és 

az α6β4 integrin β4 alegységéhez is képes kötődni. A BPAG1 230 kDa tömegű, a HD 

transzmembrán komponenseit köti: a BPAG2 (BP180, XVII. kollagén) citoplazmatikus doménjét 

és az α6β4 integrin β4 alegységét.  

 

A hemidezmoszómális transzmembrán fehérjék 

 

A β4 transzembrán integrin hosszú, citoplazmatikus része plakin kötő helyeket tartalmaz, 

míg az extracelluláris doménnek a sejtadhézióban van alapvető szerepe, mint a legtöbb integrin 

esetében, fiziológiás szerekkezete heterodimer, ebben párja az alfa-6 integrin. A  heterodimer 

forma, az α6β4 integrin többféle laminin (6 és 10) molekulával képes interakcióba lépni, 

legnagyobb affinitással a laminin 5 (332) -t köti. 

 

A lamina lucida (LL) és lamina densa (LD) 

 

A BPAG2 átér a LL-n, C-terminálisával a LD-ban végződik. A BPAG2 az anchor 

filamentumok legfontosabb alkotóeleme. Kollagén szerkezetéből adódóan alapvtően trimer 

szerkezetű. Az extracelluláris részlet 15, kollagén szerkezetű, subdoménből tevődik össze (C1-

C15), melyeket 16 rövid, nem kollagén szekvencia szakít meg (NC1-16). Az intracelluláris 

domén a β4 integrin kötőhelye. Immunpathológiailag legfontosabb az úgynevezett NC16 

extracelluláris subdomén (NC16a), mely közvetlenül a transzmembrán régió mellett található. 

A LL felsőbb részének ultrastruktúrális elemei az anchor filamentumok és az α6β4 

integrin. A LL alsóbb része és a LD területe különböző laminineket és IV. kollagént tartalmazó 

hálózatból áll, melyben stabilizáló elemekként heparán szulfát hálózatos glikoproteinek - 

nidogen, perlecan és fibulinok találhatóak.  

 

Az anchor rostok 

 

A sublamina densa területén az ún. anchor rostok találhatóak, melyeknek legfőbb 

komponense a VII. kollagén. Prokollagén formában a keratinocitákban bizonyosan és 

valószínűsíthetően a fibroblasztokban is szintetizálódik. 
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 Primer szekvenciája három fő részre osztható - egy nagyméretű N-terminális globuláris 

doménre (NC-1), egy centrális kollagén doménre és egy kisebb méretű C-terminális globuláris 

részletre (NC-2). A szekréciót követően a fehérje maturációja során NC-2 domének proteolítikus 

hasítással levállnak, a VII. prokollagén monomerek antiparalel szuper-tripleteket képeznek, 

amelyek aggregálódva az anchor rostokat hozzák létre.  

 

A DEJ,  mint funkcionális egység 

 

A keratin intermedier filamentumok, a HD, az anchor filamentumok és az anchor rostok 

tehát egy funkcionális egységet képeznek, mely a hám kötőszövethez történő rögzítését biztosítja.  

Az egyes struktúrfehérjék ill. komplex kölcsönhatásaik intakt működésének jelentőségére 

mutat rá, hogy a veleszületett hólyagképződéssel járó epidermolysis bullosa betegségcsoport 

patogenezisében ezen fehérjék genetikai eredetű károsodásának folyománya a hólyagképződés.  
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A.1.3. A transzglutamináz enzim-család [11-18] 

 

A transzglutamináz enzimcsalád (EC 2.3.2.13) kovalens kötések kialakulását katalizálja 

szabad aminocsoportok és gamma-karboxilcsoportok között. Ilyen kémiai keresztkötéseket 

képeznek különböző fehérjékben, polipeptidekben, illetve ezek között – általában lizin (Lys, K) 

és glutamin (Glu, N) oldalláncok ligálásával (izodipeptid kötés, 4. ábra). Ez a típusú peptidkötés 

nagyban ellenálló a proteolitikus hatásokkal szemben.  

 
4. ábra: A transzglutamináz enzimek katalizálta reakció sematikus áttekintése [14] 

 

A transzglutaminázok által létrehozott keresztkötött fehérje polimerek nagyban 

oldhatatlanok, így a stabil struktúrák, mint például barrierek kiépítésében lehetnek hasznosak. 

Mivel az általuk katalizált kémiai reakció irreverzibilis, aktivitásuk szigorú kontroll alatt áll. 

A humán szervezetben legalább 8 különböző transzglutamináz enzim fordul elő, melyek 

aminosav szekvenciája jelentős hasonlóságot (homológiát) mutat. Katalitikus részletük 

(YGQCW) is azonos, de antigén tulajdonságaik különbözőek.  
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• Plazma transzglutamináz (XIII faktor, fibrin-stabilizáló faktor): aktivitása a véralvadás 

végső fázisában, a thrombin által fibrinogénből létrehozott fibrin stabilizálásához 

szükséges. Proformájából a thrombin által aktiválódó, kalcium dependens enzim. 

• Keratinocyta transzglutamináz (kTG, TGM1): a keratinocyták terminális differenciációja 

során keletkező elszarusodó boríték (cornified cell envelope, CE) létrehozásában vesz 

részt. Ez az oldhatatlan struktúra poszttranszlációs kovalens kötések által nyeri el végső 

szerkezetét, melynek izodipeptid kötéseit egyéb szöveti és epidermális TG-k aktivitása 

mellett a kTG-k hozza létre. A TGM1 nem csak peptid, de észter kötések szintézisét, 

valamint deaminálását is képes katalizálni.  

• Szöveti transzglutamináz (tTG, TGM2): Ubiquiter előfordulású enzim, expressziójának 

jellegzetes helye a máj, bél, simaizom, endothel sejtek, de vörösvérsejtekben is jelen van. 

Az epidermisben a basalis sejtekben a legjelentősebb a festődése. Kalciumot igényel 

működéséhez, kifejeződésére a retinoidsav serkentőleg hat. Számos feltételezett 

funkciója mellett szerepet játszik a sebgyógyulásban, az apoptózisban, a sejt-

differenciációban, tumorellenes reakciókban és az extracelluláris mátrixkomponensek 

stabilizálásában. A vékonybélben a tTG legfontosabb szubsztrátja a gliadin, melyet 

irreverzibilisen megköt, a Gln pozíciókat deaminálja, helyükön Glu-k keletkeznek így a 

molekulát erőteljesen a negatív irányba polarizálja.  

• Epidermális transzglutamináz (eTG, TGM3): A eTG a kTG-hez hasonlóan részt vesz az 

epidermalis keratinocyta CE kialakulásában. A hámban a stratum granulosum és a 

stratum spinosum legfelső rétegeiben és a szőrtüszőkben expresszálódik és mutat 

aktivitást. Ezen kívül még számos humán (vese, tüdő) és egér szöveten (vékonybél, agy, 

lép, gyomor, nyelőcső) is kimutatták lehetséges expresszióját, azonban a működőképes, 

aktív fehérje jelenlétét nem sikerült minden esetben igazolni. 

• Prosztata transzglutamináz (pTG, TGM4): a humán szervezetben betöltött szerepe eddig 

nem tisztázott, de prosztatában ill.  prosztatarák sejtvonalakban kifejeződik az enzim. 

• TGMX=TGM5; TGMY=TGM6; TGMZ=TGM7: három újonnan azonosított humán 

transzglutamináz, melyek szerepe és a kifejeződésének helye jelenleg még pontosan nem 

ismert. A TGM5 szerepe vélhetően az indukált differenciációban és a CE kialakulásában 

lehet, ui. missense mutációit az „acral peeling skin syndrome” (APSS) genetikai 

megbetegedéssel sikerült kapcsolatba hozni.  
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A.2. Autoimmu eredetű hólyagképződéssel járó kórképek 

 

A.2.1 Pemphigus csoport 
 

A pemphigus szó görög eredetű (pemphix), jelentése buborék, hólyag. A pemphigus 

betegségcsoportba olyan krónikus, szerzett autoimmun betegségeket sorolunk, melyeknél a bőrön 

és a nyálkahártyákon intraepidermális hólyagképződés alakul ki, és amelyekre kezelés nélkül a 

lethalis kimenetel jellemző. Szövettani jellemzője az akantolízis valamint az intraepidermális 

hólyagképződés, az immunhisztokémiai vizsgálatokkal pedig a keratinocyták felszínéhez kötődő, 

gyakrabban IgG, ritkábban IgA típusú keringő antitestek detektálhatóak. [19, 20, 21] 

Az intraepidermális hólyagképződés közvetlen oka az adhézió megszűnése az egyes 

keratinocyták között a hámon belül - ennek molekuláris szintű hátterében a kapcsoló fehérjék, a 

dezmoszómális kadherin molekulák ellen képződő, pathogén autoellenanyagok jelenléte, 

bekötődése áll, melyek meggyengítik az egyébként erős, intercelluláris kapcsolatot. [22, 23] 

A legtöbb esetben az ellenanyagok poliklonálisak, a klinikailag aktív betegek esetében 

leggyakrabban az IgG osztályba, s ezen belül az IgG4 alosztályba sorolhatóak. [24, 25, 26] A 

remisszió állapotában a betegek szérumából gyakorta kimutatható az azonos specificitású, de 

IgG1 alosztályú ellenanyagforma. [26] 

A keringő ellenanyag pathogenitásának bizonyítékául a következő tények szolgálnak [3]: 

• a PV aktivitás korrelál az auto-ellenanyag titerének módosulásával 

• aktív PV-ban szenvedő anyák újszülött gyermekein átmeneti hólyagképződés 

figyelhető meg, ez a méhlepényen keresztül átszűrődő anyai EA-k jelenlétével korrelál 

• újszülött egereken pemphigus szerű léziók indukálhatóak az aktív PV betegek IgG 

izolátumának segítségével.  

A pemphigus csoportot klasszikus felosztás szerint a következő alcsoportokra bonthatjuk: 

• Pemphigus vulgaris (PV) csoport: a hólyagképződés a bazális membrán felett történik, 

az epidermis alsóbb rétegeiben 

• Pemphigus foliaceus (PF) csoport: a hólyagképződés a bazális membrántól távolabb, 

az epidermis felsőbb rétegeiben jön létre 

• IgA pemphigus (továbbiakban nem részletezzük): IgA osztályú EA-k közvetítette 

autoimmunitás jellemzi, autoantigénjei a desmoglein 1 v. 3 ill. a desmocollin 1 v. 3 
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A.2.1.1. A pemphigus vulgaris (PV) 

 

A PV esetek több mint fele a szájnyálkahártyán fájdalmas eróziók kialakulásával 

kezdődik, vagy már a betegség korai szakaszában kialakulnak a szájnyálkahártya tünetek. A 

törzsön, végtagokon vékony, petyhüdt falú, könnyen megnyíló bullák jelennek meg. Gyakran a 

hajas fejbőr, az arc és a nyak is érintett. A szájnyálkahártya gyakori érintettsége mellett ritkábban 

más nyálkahártyákon (nyelőcső, végbél, genitális nyálkahártyán) is kialakulhatnak a tünetek. A 

betegség kezelés nélkül régen könnyen fatális kimenetelű volt, mely leggyakrabban a 

hólyagfedelek leválásával kialakuló erosiok szekunder infekciójából kialakult sepsis miatt 

következett be. Autoantigénje a desmoglein 3.  

A bőrből végzett hisztológiai vizsgálat során (a biopsziát célszerű a hólyagos és ép bőr 

határáról készíteni) acantholyticus, intraepithelialis hólyag képződése látható. A hólyag alatt 

gyakran csak a basalis sejtsor marad az alapon – ez az ún. tombstone effektus. A hólyag 

belsejében lekerekedett, dezmoszómális kötéseiket elvesztett acantholyticus keratinocyták (ún. 

Tzank sejtek) láthatóak. 

A DIF vizsgálat elvégzéséhez, a rutin szövettannal ellentétben, a hólyagot övező ép 

bőrből készült biopsziás mintára van szükség. A keratinocyták felszínén – általában az egész 

epidermis területén, függetlenül a hólyag szintjétől – élénk IgG (dominánsan IgG4) és 

komplement (C3) fluoreszcencia figyelhető meg a dezmoszómák mentén.  

Az IIF vizsgálattal vagy ELISA-val a desmoglein 3 ellenes keringő EA jelenlét 

mutathatjuk ki. PV esetében az IF-t majom nyelőcsövön, vagy perilézionális melanoma mellől 

eltávolított (biztonsági szegély) ép humán bőrön végezzük, melyen a vizsgálat eredményeként 

hálózatos intercelluláris festődés látható. Az antitestek titere korrelál a betegség aktivitásával, sőt 

egyes vizsgálatok szerint a titer már a klinikai recidívát megelőzően megemelkedhet, így sok 

esetben prediktív jel lehet. Az IIF vizsgálat során ritkán fals-pozitív eredményt adhatnak olyan 

folyamatok (egyéb hámlesio, pl. toxikus epidermalis necrolysis, égés). [27] 
  

 

 

 

 

5. ábra: A PV szövettani (A), DIF (B) és IIF (C) képe  

A B C
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A.2.1.2. A pemphigus foliaceus (PF) 

 
A PF a PV-nál ritkábban előforduló megbetegedés. A két kórkép egyik legszembetűnőbb 

különbsége, hogy a PF a nyálkahártyákon tünetet nem okoz. A felületes hólyagok elsősorban a 

fejbőrön, arcon, mellkason, valamint a hát felső részén alakulnak ki. Hólyag ritkán látható, 

pörkkel fedett erosiók uralják a képet, gyakori a bakteriális szuperinfekció. 

A bőrből végzett hisztológiai vizsgálat során acantholyticus, intradermalis hólyag 

képződése látható, mely szuperficiálisan (str. spinosum felső része, str. granulosum) alakul ki. 

Autoantigénje a desmoglein 1. [27] 

 

A.2.1.3 Brazil pemphigus (fogo selvagem, endémiás pemphigus foliaceus) 

 

A PF infektív eredetű formájának tartják, mely Dél-Amerikában (elsősorban Brazíliában) 

endémiás. Subcorneális hólyagképződés és keringő Dsg1 elleni antitestek jellemzik.  

A betegek nagy része természetes vizek közelében, rossz szociális és higiénés 

körülmények között él; a kórképet triggerelő infektív ágens, környezeti antigén feltehetően a 

„Simulium nigrimanum” fekete légy közvetítésével kerül a szervezetbe. A felületes bullák az 

arcon, hajas fejbőrön, törzsön alakulnak ki. Szájnyálkahártya tünet nem fordul elő. Igen jellemző 

viszont az égő fájdalom, melyről a „fogo selvagem” nevet kapta. A hisztológiai, DIF és IIF 

vizsgálat eredménye megegyezik a PF-szal. [27] 

 

A.2.1.4 A hólyagképződés különböző szintjének, mechanizmusa a pemphigus csoportban: az 

ún. kompenzációs teória  

6. ábra: Cadherin (Dsg és Dsc kifejeződés az epidermisben. A hólyagképződés magassága összefügg az adott 

rétegben kifejeződő autoantigénekkel. Dusek et al. J.Derm.Sci 45/2007 alapján [4] 
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A különböző klinikai variánsok és az autoantitest jelenléte közötti összefüggés jól 

magyarázható az elszarusodó és az el nem szarusodó hámok eltérő dezmoszómáinak desmoglein 

expressziós mintázatával. A bőr esetében a Dsg1 a felső rétegekben, leginkább a stratum 

granulosum szintjén, míg a Dsg3 expressziója leginkább az epidermis suprabasalis régiójában 

jellemző. A nyálkahártyák el nem szarusodó szöveti képében általánosan jellemző a Dsg3 

kifejeződés, míg a Dsg1-é csak nagyon kevéssé. Ebből is következik, hogy a Dsg3 a nyálkahártya 

léziók kruciális autoimmun target antigénje, valamint, hogy a PF antitestek nem váltanak ki 

hólyagképződést a nyálkahártyán. (6. ábra) [21, 4] 

A PV betegek auto-At specificitása leginkább a Dsg3 extracelluláris részlete (EC) ellen 

irányul, amely az epidermális keratinocyták egyik fő dezmoszómális adhéziós fehérjéje. A PF 

esetében a humorális autoimmunitás főként a desmoglein 1 (Dsg1) ellen irányul, amely magas 

homológiát mutat a Dsg3-mal. Számos esetben tapasztalható, hogy a PV betegek autoreaktivitást 

mutatnak a Dsg1, PF betegek pedig a Dsg3 antigénjeivel szemben is. [28] 

 7. ábra: Az epidermisben kifejeződő e-cadherinek alapvető szerkezete 

J.Derm.Sci 45/2007 alapján [4] 

A megfelelő specificitású autoantitestek rekombináns Dsg3-EC segítségével történő 

kiszűrése után a PV IgG izolátum elveszíti hólyagképződés-indukáló hatását. Ennek ismertében 

az EC és az ellene irányuló antitestek tanulmányozásával pontosan azonosították az 

autoimmunitás cél-részleteit. 

Az Dsg3-EC-t az N-terminálistól számozva, a felosztott öt doménből (EC 1-5) az első 

kettő esetében sikerült bizonyítani a suprabasalis acantholysisben játszott szerepét. Ehhez, az EC 

részletek rekombinánsan előállított formáit felhasználva álló fázisként affinitás kromatográfia 

rendszeren IgG típusú ellenanyagokat tisztítottak PV beteg szérumából. 
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Csak az EC1 és EC2 affinitású ellenanyagok váltottak ki újszülött egerekben 

hólyagképződést. In vitro adatok segítségével igazolták, hogy az IgG1 és IgG4 alosztályú PV 

betegekből nyert ellenanyagok nagyobb mértékben az EC2 és kisebb mértékben az EC1 ellen 

irányulnak. Ezzel összhangban azonosították a Dsg3 esetében a B-sejt epitópokat, melyek az EC1 

és EC2 területén, és kisebb affinitással az EC4-ben is megtalálhatóak. [22, 24, 29, 30] 

8. ábra: Az Dsg ectodomain szerkezete, ill. az abban azonosított epitóp részletek 

Hertl et al alapján módosítva [3] 
A Dsg4 molekulával (Dsg3: 50%-ban, Dsg1-el: 41%-ban homológ) szembeni immunitás 

szintén jellemző a PV és PF betegekre. A Dsg4 elleni autoimmunitást leginkább az anti-Dsg1 

pozitív nyálkahártya és bőr érintettséggel is járó pemphigus formák kapcsán említik. [31,32] 

A PV klasszikus esetben nyálkahártya lesiokkal jelentkezik, melyek Dsg3 ellen irányuló 

autoantitestek következményei. A nyálkahártya és bőr léziókat is mutató betegek esetében a 

szérumból IgG4 >>IgG1 alosztályú Dsg1 és Dsg3 ellen irányuló autoantitestek vannak jelen. A 

PF autoantitestek a Dsg1 N-terminális konformáció-szenzitív régiója ellen irányulnak. [22, 33] 

A Dsg csoport elleni autoimmunitás és a pemphigus pathogenezis finomabb 

megismerésének céljából Amagai és mts-ainak sikerült pemphigus modellállatokat előállítani 

olyan Rag-/- KO egyedekből, melyekbe Dsg3-/- KO egértörzs Dsg3-al immunizált egyedeiből  

splenocitákat transzplantáltak. A transzplantációt követően a recipiens Rag2 KO egerek a PV 

klinikai tüneteit mutatták, bőr és nyálkahártya hólyagzás ill. suprabazális akantolízis volt 

megfigyelhető. A modellben zajló patogén immunfolyamatok követése a Dsg3 középső része 

valamint C-terminálisa ellen irányuló a patogenezisben kiemelkedő szerepű autoimmunitásra 

iránytotta a figyelmet. [34] 

Ezen újabb adatok szerint ezen részletek, melyekben a homológia kisebb fokú és gyakran 

hosszabb részletekig kiterjedő aminosavszekvencia különbségek is kimutathatóak, fontos 

szerepet játszhatnak, a betegség induló szakaszában zajló autoimmunitás  targetjeként [35] 

  Megkérdőjelezhető továbbá a szignifikanciája és bizonytottsága azon adatoknak, melyek 

PV targetként azonosították az acetilcholin receptor az α9- és pemphaxin acetilcholin 

receptorokat.  [36, 37, 38] 
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A.2.2. Pemphigoid csoport 
 

 Bár a hólyagképződéssel járó betegségek évszázadok óta ismeretesek, csupán 50 éve 

született meg a Levernek (1953) köszönhetően a pemphigus csoporttól szövettanilag is 

elkülönülve a pemphigoid betegségcsoport fogalma. Jordon révén 1967 [39] óta ismert, hogy a 

betegség pathogenezisének folyamatai a bazális membránhoz, a dermo-epidermalis junctio (DEJ) 

területéhez köthetőek – ez ellen irányuló kötött és keringő ellenanyagok által. Ma ezek a 

betegségek a szervspecifikus autoimmunitás egyik modelljeként ismertek, azonban számos 

kérdés továbbra is nyitott maradt.  

A betegségekre jellemző, hogy a bullosus fázisban normál vagy erythemas alapon 

vesiculák és hólyagok (bullák) alakulnak ki. A hólyagok feszes falúak, gyakran szimmetrikusan a 

végtagok és a hát feszülésnek kitett felszínein helyezkednek el. A szájüreg az esetek 10-30%-ban 

érintett. A nyálkahártyák, a szem, az orr, a garat, a nyelőcső valamint az anogeniális régió 

érintettsége kevésbé jellemző.  [40,41,42] 

 

Az ebbe a csoportba sorolható főbb betegségek, és antigénjeik:  

 
Kórkép Antigén 

bullosus pemphigoid (BP) BP180, BP230 

hegesedő (cicatrizáló) nyálkahártya pemphigoid 

(CP) 

BP180, BP230 

herpes gestationis (HG) BP180 

linearis IgA dermatosis (LAD) * 

epidermolysis bullosa acquisita (EBA)  VII. kollagén 

bullosus sistemas lupus erythematosus (BSLE)  * 

Lichen planus pemhigoides (LPP) * 

anti epiligrin ellenanyag Laminin5 
*:több alcsoport ismert antigenitás alapján 
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A.2.2.1 Bullosus pemphigoid (BP) 

 

A.2.2.1.1. Klinikai kép 

 

A BP az idősebb generációkat érinti elsősorban, a betegség általában a 60. életév után 

kezdődik. Német és francia adatok szerint 6,1-7/millió új megbetegedést észlelnek évente. 

Szemben a más autoimmun megbetegedéseknél tapasztaltakkal, a BP férfiaknál gyakrabban 

fordul elő.  A 90 év felettiek megbetegedésének relatív rizikója 300 szoros a 60 éves vagy az 

alattiakhoz képest. Bár a betegség általában időskorban kezdődik, fiatalkori és gyermekkori 

formáját is ismerjük. [43,44,45] 

 A BP több autoimmun betegséggel is társulhat (RA, dermatomyositis (DM), SLE), ill. 

néhány esetben malignus elváltozásokkal kapcsoltan jelenik meg, azonban egyik tényezővel sem 

sikerült szoros összefüggést kimutatni. A BP ritkább, gyógyszer okozta formái is ismeretesek. 

Diuretikumok, nem szteroid gyulladásgátlók (NSAID-k) és antibiotikumok szedése kapcsán 

dokumentálták eddig a BP kialakulását. Valószínűsíthető, hogy a betegek már valamilyen 

hajlammal rendelkeztek a bőrspecifikus autoimmunitás kialakulására, melyre adott esetben a 

bizonyos antigének jelenléte (malignus folyamatok, gyógyszerek) erősítőleg hat. [46,47,48] 

9. ábra: A BP szövettani (A), DIF és IIF képe (C: majom nyelőcső, D: humán SSK)  

A BP szövettani képére a subepidermális hólyagképződés, dominánsan eosinophil 

granulocytákat, emellett limphocytákat, histiocytákat, valamint neutrophil granulocytákat 

tartalmazó gyulladásos infiltrátum jellemző  (9/a. ábra).  

A 60-as években Jordon mutatta ki, hogy a betegekben immunhisztokémiai vizsgálattal a 

DEJ-hoz lineárisan kötődő ellenanyagok vannak jelen. [39] A betegség korai szakaszában DIF 

vizsgálattal gyakran csak lineáris C3 depozitum detektálható, melyhez a későbbiekben IgG 

festődés is társul (9/b). 

IIF vizsgálattal a betegek több, mint 80%-ában mutathatók ki keringő IgG típusú, BM 

ellenes antitest, melyek döntő többsége az IgG4, kisebb része az IgG1 alosztályba tartozik. SSK 

A B C D 
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IIF technikát alkalmazva az ellenanyagok klasszikus pemphigoidban az epidermális oldalhoz 

kötődnek. [49,50] (9/c és d) 

BP-s betegekben a keringő ellenanyagok titere és a betegség aktivitása között nincs olyan 

szoros összefüggés, mint PV esetén. Újabb vizsgálatok szerint a klinikai tünetek a BP180 NC16a 

elleni antitestek szérumszintjével korrelálnak, míg a rutin IIF vizsgálat eredménye, titere kevésbé 

követi az aktivitást. [51] 

 

A.2.2.1.2.  Etiopathogenesis 

 

 A BP autoimmun etiológiájában az autoantigének ismertek (BP180, BP230). Az 

autoreaktív ellenanyagok kötődése következményeként jön létre a szöveti károsodás az antigén-

antitest komplexek lerakódási helyein. Az autoantitestek pathogenitását in vitro és in vivo 

állatkísérletek segítségével sikerült igazolni.   

10. ábra: A BP180 és BP230 vázlatos fehérjeszerkezete 

Szinte minden BP beteg szérumából kimutatható a BPAG2, BP180 immundomináns 

régiója, az NC16a elleni autoantitest. Ezzel kapcsolatban egyre inkább előtérbe kerül az 

ellenanyagok termelésének és az ehhez kapcsolódó T-sejtes funkciók kérdése. Újabb adatok 

szerint a betegek NC16a specifikus memóriasejtekkel is rendelkeznek, amelyek in vitro 

indukcióval antitest-termelésre serkenthetők. Az NC16a-n kívül más extra- és intracelluláris 

doménjeire specifikus autoreaktív keringő (poliklonális) ellenanyag van jelen a BP betegekben. 

Kimelkedő még a BP180 C-terminális régiójának az antigenitása.[52-56] 

 Diagnosztikus jelentősége lehet a BPAG1, BP230 ellenes anitesteknek is. A BP betegek 

szérumában a C-terminális 700 bp-nyi hosszúságú részletét felismerő IgG antitesek 80%-os, az 

N-terminálist felismerők 30%-os gyakorisággal fordulnak elő [57,58,59]. 

 Ezeken túl számos új epitópot felismerő klón válhat aktívvá a BP-s betegekben az ún. 

„epitope spreading” mechanizmussal. Ennek lényege, hogy az immunológiai választ kiváltó 
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molekulán belül, de akár a molekulához fehérje-fehérje interakcióval csatlakozó partnereken is az 

immunrendszer újabb és újabb fogást keres és talál, vagyis nem csak a BP180-n és BP230-n, de a 

DEJ egyéb, pl. plectin és laminin fehérjéin is új epitópokat felismerő B- és T-sejt klónok 

aktiválódhatnak. [60,61] 

 Az autoantitest termelés indukciójában fontos az autoreaktív T-sejtek szerepe. BP betegek 

vérében mind a Th1, mind pedig a Th2 citokin profilt termelő, BP autpantigének el sejteket 

sikerült azonosítani. A Th1 profil inkább IgG1 és IgG2 alosztályú ellenanyag termelést, míg a 

Th2 döntően IgG4 és IgE típusú ellenanyagok képződését segíti elő. A Th1 profil inkább IgG1 és 

IgG2 alosztályú ellenanyag termelést, míg a Th2 döntően IgG4 és IgE típusú ellenanyagok 

képződését segíti elő, mely utóbbi a betegségre jellemző pruritus kialaktásában ill. az eosinophil 

granulociták toborzásában játszhat szerepet. A BP betegek szérumában mind a négy típusú 

ellenanyagot leírták.  [62,63,64] 

   

A.2.2.2 Cicatrizáló nyálkahártya pemphigoid (CP)  

 

Heterogén betegségcsoport - a szubepidermális hólyagképződés bármely nyálkahártyán 

kialakulhat a bőr érintettségével (10-25%), de gyakrabban anélkül. Súlyos krónikus klinikai 

tünetek jellemzik, szinte minden esetben hegesedéssel jár.  

A különbözőképpen alkalmazott nomenklatúra zavart okozhat: a cicatrizáló pemphigoid, 

benignus nyálkahártya pemphigoid, szájnyálkahártya pemphigoid, ocularis cicatrizáló 

pemphigoid, és a helytelenül alkalmazott ocularis pemphigus egyaránt ide sorolható.  

Amenyibben manifesztálódnak bőrtünetek, a klasszikus BP-vel ellentétben leggyakrabban 

a fejet, a hajas fejbőrt, és a felsőtestet érintik, a betegek 25%-ban fordulnak elő. A nyálkahártya 

tünetek elsősorban a szájnyálkahártyát érintik, ezt követi – gyakorisági sorrendben - a szem, az 

orr, a garat, az ano-genitalis régió, a gége, majd a nyelőcső nyálkahártyája [65].  

CP autoantigénként több különböző BM komponenst azonosítottak: BPAG2, BPAG1, egy 

120 kDa fehérje, mely a 180 kDa BPAG2 extracelluláris, kisebb kollagén szakaszának felel meg, 

valamint a laminin 5, laminin 6, VII. kollagén, az integrin β4 alegység, valamint egy 45 kDa, egy 

168 kDa molekulatömegű epithelialis fehérje és az uncein. Az uncein a „19-DEJ-1” monoklonális 

antitestek antigénje, az anchor filamentumok komponense [66,67,68].  
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A betegek döntő többségében az ellenanyagok a BPAG2-hez kötődnek: vizsgálatok 

szerint a COOH-terminálishoz közeli régióhoz szignifikánsan gyakrabban, mint a keratinocyta 

membrán közelében elhelyezkedő NC16a doménhez. A betegek egy kisebb része BPAG1 elleni 

antitestekkel is rendelkezik. Az egyes klinikai altípusok és a különböző target antigének között 

ma még nem tisztázott az összefüggés.  

Prognózis és terápia szempontjából 2 csoportra oszthatjuk a betegeket: alacsony és nagy 

rizikójú betegcsoportra. A nagy rizikójú csoportba a szemészeti, gégészeti és genitalis (ritkábban 

fordul elő) tünetekkel rendelkező, az alacsony rizikójú csoportba a kizárólag szájnyálkahártya, 

illetve szájnyálkahártya- és bőrtünetekkel rendelkező betegeket sorolják. Rossz prognosztikai 

jelnek tartják, ha IgG és IgA típusú keringő BM elleni antitestek egyszerre vannak jelen a beteg 

savójában. 

Mivel az antigén-target BM komponensek szempontjából a BP és a cicatrizáló BP betegek 

között nem mutatkozott különbség az értekezés tárgyát képviselő vizsgálatok során a gyakoribb 

BP és ritka CP beteg-csoportokat nem választottunk ketté. 

 

A.2.2.3 Epidermolysis bullosa acquisita (EBA) 

 

Az epidermolysis bullosa acquisita (EBA) klinikai képe két módon, egy gyulladásos és 

egy nem gyulladásos formában jelentkezhet. A klasszikusabb, nem gyulladásos forma során a 

traumának kitett területeken (térd, könyök, kézhát), vagy a törzsön kialakuló, heggel, illetve 

miliumokkal gyógyuló, subepidermalis hólyagok kialakulása jellemző. A klinikai tünetek 

emlékeztethetnek porphyria cutanea tardára, BP-ra, CP-ra. A kórkép kezelése nehéz, gyakran 

nem kielégítő a szisztémás szteroidok adása. Általában agresszívabb terápiát igényel. [67,68] 

A gyulladásos formában a betegség leginkább a BP-re hasonlít, ilyenkor kiterjedt 

tünetekkel és hólyagokkal jelentkezik a betegség, amelyek aztán miliumok és atrophiás hegek 

nélkül gyógyulhatnak. Gyakorta megfigyelhető a kétfajta kép keveredése is. [68] 

Az autoantigén az anchor rostok fő alkotórésze, a VII. kollagén. Az antitestek többsége a 

VII. kollagén globuláris, nem kollagén, 145 kDa molekulatömegű, lamina densa közeli 

doménjéhez kötődik. 

A perilesionális bőrből készült direkt immunhisztológiai vizsgálat során a BM mentén a 

BP-hoz hasonlóan lineáris IgG és C3 pozitív fluoreszcencia látható. Mivel a DIF és rutin IIF 
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vizsgálat alapján nem lehet egyértelműen elkülöníteni a két betegséget, a differenciál 

diagnosztikában a SSK IIF technikát valamint immoblott és ELISA technikát alkalmazzuk. Az 

SSK IIF során az EBA esetén az antitestek a dermális oldalhoz kötődnek. A rutin IIF technika az 

esetek kevesebb, mint 50%-ban pozitív. [70,71,72] 

Mivel az antigén-target BM komponensek szempontjából a BP és a az EBA betegek 

között jól definiálható a különbség az értekezés tárgyát képviselő vizsgálatok során a  BP  beteg-

csoportot az esetleges EBA vagy EBA/overlap csoportoktól  elkülönítetten vizsgáltuk. 
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A.2.3 Dermatitis herpetiformis Duhring 
  

 A dermatitis herpetiformis (DH) egy intenzív viszketéssel járó, krónikus glutén indukálta 

autoimmun hólyagképződéssel járó kórkép, amely a dermalis papillák csúcsán történő szemcsés 

IgA csapadékkal és lappangó coeliakia (CD) társulásával jellemezhető. A DH elnevezést Louis 

Duhring alkalmazta 1884-ben herpetiform, hólyagos kórkép leírásakor [73]. Azt, hogy ezen 

kórképben a bőrtünetek eltérnek a klasszikus hólyagos betegségeknél látottaktól (valódi hólyagok 

csak ritkán láthatóak, szemben a viszkető, látványosan polimorf bőrtünetekkel), Brocq figyelte 

meg. Mindkét bőrgyógyász érdemeit elismerve hívják a kórképet Duhring-Brocq betegségnek is. 
 
A.3.1.  Klinikai kép 
 

 A DH a felnőttkor korai éveiben jelentkezik, de előfordulhat a gyermek- és időskorban is. 

A DH betegekre leginkább az extensor felszíneken eloszló, a könyök és a térd felett intenzíven 

viszkető csoportos erythemás papulák vagy vesiculák jellemzőek. A predilekciós helyek a 

könyök, a térd, a váll és a lapockák, a hajas fejbőr valamint a fartájék. A jellemző viszketés 

gyakran megelőzi a bőrtünetek kialakulását. Ritkábban látható nagyobb hólyag, azonban 

általában kisebb, feszes falú, egymástól elszigetelten található vesiculák képződnek. A bőrön 

sokszor csak excoriált erythemás papullák vagy erythema látható. [74,75,76] 

 A DH betegséghez lappangó coeliakhia (CD) társul, de a betegek általában nem mutatják 

a jellegzetes gastrointestinális tüneteket. A DH betegekre általában jellemzőek a CD tünetek - a 

jejunum lamina propria mononukleáris infiltráltsága mellett a villus atrophia, amelyek egy 

biopszián fénymikroszkóppal még nem mindig detektálhatóak, így általában multiplex jejunális 

mucosa biopszia vétele szükséges a CD tünetek morphológiai igazolásához. Ezért is jelentős az a 

megfigyelés, hogy a CD (TGM, EMA) specifikus IgA festődés már diszkrét morfológiai 

eltérések esetében is igazolja a diagnózist. [77,78,79] 

 A DH betegek kb. 10%-ában egyéb autoimmun kórképek, mint az autoimmun thyreoditis, 

I. típusú diabetes mellitus, szisztémás lupus erythematosus (SLE), Sjögren-betegség, vitiligo is 

előfordulhatnak. Ennek oka a genetikai predilekció, HLA-asszociációk, illetve a nem HLA-típusú 

immungenomikai elemek, mint pl. bizonyítottan immunállapot-módosító szerepű toll-like recepor 

(TLR), mannose binding lectin (MBL), tumor nekrózis faktor (TNF) polimorfizmusok [80,81], 

valamint bizonyos interleukinok és receptoraik hajlamosító vagy védő alléljei által. A kezeletlen, 

nem diétázó betegek hajlamosak malignus lymphomákra [82].  
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A.3.2. Etiopathogenesis 

  

A DH (és a CD) kialakulását extrinsic és intrinsic faktorok komplex együttesének 

eredményeként fogjuk fel. A betegség klinikai spektruma a kevés vagy csak néhány enyhe 

tünettől a súlyos felszívódási zavarokig terjedhet [81]. 

 Minden CD és DH betegben egyaránt kimutatható a HLA-DQ2 (95%) vagy -DQ8 (5%) 

szerotípus, amely a DQA1*0501/DQB1*02 v. DQA1*03/DQB1*0302 allélek kombinációja. 

Ettől eltérő HLA-adatokat bizonytottan csak a japán populációban írtak le.  [83, 84] 

A hátterében a glutén/gliadin peptidek eltérő antigén prezentációja állhat, autoimmun 

gyulladásos immunválaszt váltva ki a vékonybél lamina propria kötőszövetei ellen.  

A DH és CD betegek szérumában endomysium ellenes IgA antitestet (EMA) azonosítottak, 

amely egyben érzékeny és specifikus módon alkalmas a CD betegek szerológiai azonosítására is. 

Később bizonyítást nyert, hogy az EMA antigénje a szöveti transzglutamináz (tTG) gliadin 

emésztés által indukált fő autoantigénje. Valószínűsíthető, hogy a gliadinok átalakításában 

neoantigének generálása által vesz részt a pathológiai folyamatokban. [85,86] 

A tTG irreverzibilisen köti a gliadint. Ezen permanens kötődésen keresztül az epitope 

spreading mechanizmussal [60] válhat maga az enzim is a gliadin mellett szintén antigénné, 

autoantigénné. Amennyiben az APC-k ilyen tTG-hez kapcsolt gliadin fragmentumokat dolgoznak 

fel és mutatnak be az MHC-II-n, a T-sejtek és közvetítésükkel a B-sejtek válasza a gliadin és a 

tTG ellen is irányulhat. A gliadinhoz való kötődés során, illetve a gliadin ellenes immunválasz 

hatására további, a tTG addig rejtett epitópjai is feltárulhatnak. A tTG a hámban a basalis 

keratinocytákban és a dermis endothel sejtjeiben is jelen van, ennek ellenére a DH betegek 

papillaris dermisében lerakodó IgA precipitátumok mégsem tartalmaznak tTG-t. [87] 

Emellett a DH és CD betegek szérumában antitesteket találhatunk egy másik a szöveti 

formával nagyban homológ epidermális transzglutamináz (eTG) ellen is. Az eTG ellenes IgA 

antitestek DH-ban nagy affinitást és aviditást mutatnak, amelyet a csak CD specifikus tünetekkel 

rendelkező betegek esetében nem tapasztalunk. Bizonyítást nyert továbbá, hogy a papilláris 

dermisben lerakódó IgA depozitumokkal kolokalizáltan, az ép bőrben nem kimutatható eTG 

felhalmozódás észlelhető. Mindez valószínűsíti, hogy a DH tünetes bőrben IgA-eTG 

immunkomplexek rakódnak le, valamint hogy a DH autoimmun targetje valójában az eTG. [88] 
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B. A TORQUE TENO VÍRUS (TTV) 

 
 1997-ben Nishizawa et al. transzfúzión átesett betegekből megemelkedett ALT szint 

mellett egy addig ismeretlen vírusgenom eredetű szekvenciát izoláltak. A betegek esetében más, 

klasszikus májgyulladást kiváltó (A-E hepatitis) vírus jelenlétét nem sikerült igazolni. A virális 

szekvencia jelenléte akkor korrelálni látszott a hepatitis fennállásával. [89] 

A reprezentációs differenciál-analízissel (RDA) kimutatott szekvencia az adatbázisok 

semelyik másik vírus-, vagy egyéb genomjával sem mutatott azonosságot, ezáltal igazolódott, 

hogy új virális ágenst sikerült izolálniuk. A vírust először az első páciens monogramja alapján TT 

vírus névre keresztelték, később ez a rövidítés a transzfúzió transzmittálta vírus elnevezés 

rövidítéseként volt ismeretes – az akkori elmélet alapján, mely szerint a vírus leginkább 

transzfúzió útján terjedhet. Mai ismereteink szerint a vírus cseppfertőzéssel terjedhet. A vírust 

később ismételten átkeresztelték, mai neve a Torque Teno vírus „vékony gyűrű” – amely egyben 

a vírusgenom biokémiai felépítésére is utal. [90] 

 Az 1997-napjainkig terjedő időszakban a TT vírus intenzív kutatás tárgya, számos 

földrajzi populációban és klinikai területen jelenléte, szerepe az egyes pathológiai folyamatokban 

kivizsgálásra került. A nemzetközi adatok szerint a vírus meglepően magas arányban van jelen az 

egészséges populációban is. A magas prevalencia, a TTV fertőzés stabilitása, és bármilyen 

pathogenitás további bizonyítatlansága ún. kommenzalista vírust sejtet, amely a TTV ismerete 

előtt vírusok szempontjából csak elméleti fogalom volt, bár más mikroorganizmusok esetében 

nem ritka állapot. [90,91,92] 

 A következőkben röviden ismertetem a TT vírussal kapcsolatos általános kutatási 

ismereteket, majd a vírusfertőzés klinikai aspektusait részletezem. 

 

B.1. A TT vírusról felhalmozott ismeretek 
 

B.1.1.  A TTV szerkezeti felépítése 

 

 TTV felépítésével kapcsolatban vizuális képpel sokáig nem rendelkeztünk – a vírussal és 

annak felépítésével kapcsolatban megismert legtöbb tényállás kísérletes eredetű.  
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- A TT vírus részecskeátmérője kb. 30-50 nm: TTV pozitív plazma ultracentrifugációs 

kísérletsorozatban egyre szűkebb pórusokon fugálták keresztül a mintákat. A pozitivitás a 

30 és 50 nm-es pórusátmérőjű szűrők közötti részre koncentrálódott. [93] 

- A TT vírus nem rendelkezik külső lipidburokkal: 

o Kimutták TTV-t az epében [94] 

o A transzfúzió általi transzfekció lehetőségéből arra következtethetünk, hogy a 

készítmények lipidburokkal rendelkező vírusokat inaktiváló szerei a TTV 

virulenciára hatástalanok [95] 

o A külön detergensekkel kezelt vérkészítmények recipiensei között is nagy 

prevalenciával fordultak elő TTV fertőzöttek [96,97] 

o Ulracentrifugációs izolációs kísérletben, ha a TTV pozitív frakciót lipid-struktúra 

denaturáló szerrel (Tween 80) kezelik, a vírus ülepedése a továbbiakban nem 

változik meg [98] 

- A TT vírus genom egyszálú, kovalensen zárt, negatív polarizációjú DNS: 

o A TTV genom integritását az RNase A és a legtöbb II. típusú restrikciós enzim 

nem változtatja meg.  [94] 

o A vírus genomja szenzibilis a DNase I és a Mung Bean Nuclease egyszálú DNS 

hasító aktivitásával szemben. [94] 

o Hibiridizációs kísérletekben állapították meg a TTV genom DNS száljának 

negatív polaritását. [94] 

 

2000-ben sikerült TTV izolátumról elektronmikroszkóppal a vírusrészecskékről uranil-

acetátos festéssel képet készíteni. További elektronmikroszkópos vizsgálatokkal sikerült a vírus 

átmérőjét pontosabban meghatározni, 30 nm körüli nagyságban. 

11. ábra: A TTV vizualizálásának lehetőségei:  

A: elektronmikroszkópia víruskoncentrált, radioaktívan jelölt plazmából [99] 

B: fluoreszcens DNS hibridizáció fertőzött sejtekben [100] 
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B.1.2. A TTV taxonómiája  

 

 Azon vírusokat, amelyek kisméretű, egyszálú DNS genommal és külső lipidburokkal nem 

rendelkeznek, a TTV felfedezésekor a Circoviridae családba sorolták. Ebben a taxonban addig 

nem volt humán vírus ismeretes, ennek kapcsán felmerült, hogy a vírus más ultrastruktúrális 

különbségeit figyelembe véve kerüljön új taxonba, amelynek a Circinoviridae nevet javasolták. 

[93, 101] 

 A Circoviridae családban három, a gerinceseket megbetegítő vírust tartottak 1997 előtt 

számon: a csőr és a tollak papagájoknál tapasztalt betegségét kialakító „beak and feather disease 

virus”-t (BFDV), a sertések circovírusát (PcV), valamint a csirkék vírusos vérszegénységét okozó 

„chicken anemia virus”-t (CAV). A BDSV és PcV vírusok nagyobb hasonlósága révén a 

Circovirus genus-ba lettek sorolva, a CAV a Gyrovirus genus tagja. A Circoviridae taxon azon 

tagjai, amelyek növényeket betegítenek meg, új csoportba, a Nanoviridae családba lettek sorolva. 

 A TTV megismerésekor a CAV mutatta vele a legtöbb genetikai rokon vonást: az újonnan 

megismert vírushoz hasonlóan három nagyobb és több kisebb ORF-el rendelkezik. [102] 

 2000-ben került sor a TTV-hez nagyban hasonló, de méretében jóval kisebb vírus, a TTV-

like minivirus (TLMV) névre keresztelt ágens felfedezésére. A leírók javasolták, hogy a CAV, 

TTV és TMV vírusokat egy új taxonba különítsék el, melynek akkor a Paracircoviridae nevet 

javasolták. [103,104] 

 2002-ben javasolták a TTV és TLMV külön genusba sorolását. Az új genus nevének az 

Annellovirus (kis gyűrű) megnevezést javasolták. Ezt a javaslatot a Vírus Taxonómia Nemzetközi 

Bizottsága (ICTV) később elfogadta, a genust azonban a Circoviridae családból kiemelte. A 

jelenleg is érvényben lévő „VIIIth ICTV Értekezés” alapján a TTV és TLMV családhoz hozzá 

nem rendelt Anellovirus genus tagja, 00.107.0.01 taxon azonosító jelzést viseli. [99] 

  

B.1.3. A TTV genomi felépítése, genomi funkciók 

  

 1999-ben 10, 2004-ben 61, 2007-re 73 teljes vagy majdnem teljes genomi szekvencia 

ismeretes különböző TTV vírus izolátumokról. Számos altípus adatai szerepelnek az 

adatbázisokban, ezeket egy bizonyos ideig genotípus csoportokba sorolták. A nagy genomi 
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eltérésekre hivatkozva az izolátumok egy részét több szerző a TTV-től eltérő fajként kezeli (SEN, 

YONBAN, SANBAN vírusok), ezeket azonban az ICTV még nem erősítette meg [105,106]. 

 
12. ábra: A TTV genomi felépítése 

 A TTV genom mérete kb. 3,6-3,8 kb., funkció szempontjából két részre osztható. A 

kódoló szakasz, mely a fehérjéket kódoló ORF-ket tartalmazza a kb. a 2/3-a, míg a genom 

fennmaradó 1/3-a nem kódoló, átíródó szakasz (UTR). Az UTR GC-gazdag DNS régiónak 

bizonyult, amely egyszálú másodlagos ún. stem-loop (hajtű) struktúrák kialakítására is képes 

lehet, ezáltal megnehezítve a szekvenciájának pontos meghatározását. Ezen nehézségek miatt 

feltételezték az első időszakban, hogy a TTV genom lineáris. Ebben a szakaszban találhatjuk meg 

a genom funkcionális elemei közül a TATA és a CAAT boxokat, amelyek a kódoló szakaszok 

átírásához szükségesek. A TTV vírusgenom leginkább konzerváltnak tűnő szekvenciarészlete – 

az izolátumok között bizonyos részletekben 80-90% általános azonosságot találhatunk. Jellemzői 

a „inverted repeat” szekvenciák – rövid közel-azonos szekvenciák invertáló ismétlése. [107-110]  

 A TTV kódoló genom-régiójában több ORF található. A legnagyobb, valószínűsíthetően a 

kapszid fehérjét (ORF1) kódoló szakasz kb. 2,3 kb.-nak felel meg, 760-770 körüli aminosav-

számmal bíró fehérjét kódolhat. Vizsgálatok alapján ez a fehérje szekvencia és struktúra alapján 

is rokona lehet a CAV VP1 kapszid-fehérjének – kiemelendő a hasonlóság az N-terminális 

közelében található arginin-gazdag régióval. [111,112] 

A korai in silico vizsgálatok további két, egy kb. 150 és egy kb. 57 aminosavból álló 

fehérjét kódoló régiót azonosítottak. Ezt követően sikerült COS-1 sejtekben in vitro expressziós 

technikával meghatározni az előbb megnevezett cisztronokkal azonos régióban, de eltérő frame-

ben leolvasott további ORF-ket, így ma 5 TTV-ORF potenciális létezéséről tudunk, amelyek 
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közül azonban nem mindegyik mutatható ki minden ismert izolátumban. A vizsgálat során az is 

kiderült, hogy a TTV replikációja során előállított pozitív szálról mRNS nem keletkezik. 

 Az 5 potenciális ORF-ből 4 szerepe nem pontosan ismert. Az ORF2 kódolta fehérje 

esetében struktúrproteint feltételeznek. A többi kisebb fehérje valószínűsíthetően replikációs 

elem, ún. Rep fehérje lehet. Ilyen kódolt fehérjéket más, a Circoviridae családba sorolt vírusoknál  

is észleltek. Érdekesség, hogy míg a TTV DNS 3 különböző mRNS-t kódolhat , addig a CAV 

vírus egyetlen a negatív szálról származó policisztronos mRNS-sel rendelkezik, a PCV pedig 

kétféle mRNS-t ír át, egyet a negatív és egyet a pozitív szálról. Ebből arra kell következtetnünk, 

hogy a genomi felépítésben és struktúrálisan rokon vírusoknak felfogható csoportok között is 

nagyban eltérő molekuláris mechanizmusok, stratégiák érvényesülnek mind a genomi 

funkcionalitásban, mind a replikáció terén. [113,114] 

  

B.1.4. A TTV replikációja, a vírus szaporodása 

 

 A replikációs mechanizmus, amellyel a TTV sejtekben szaporodni képes, nem ismert. A 

lehetséges mechanizmusokra a hasonló felépítésű Circoviridae családba tartozó vírusokról 

felhalmozott ismereteink alapján vonhatunk le következtetéseket. Sajnos a Circoviridae 

replikációjára vonatkozó ismereteink sem minden részletre kiterjedőek.  

 A circovírusok a sejtmagban szaporodnak, replikációjuk a sejt ciklusának „S” fázisában 

termelt fehérjéitől független. [115, 116] A TTV genom nem kódol olyan fehérjét, amely jelen 

ismereteink alapján bármilyen nukleinsav-polimeráz aktivitású fehérjével homológiát mutathatna, 

így feltételezhetően a vírus a sejtben megtalálható polimerázait használhatja fel replikációjához. 

Más elméletek szerint a vírusnak ún. helper-vírusra van szüksége a szaporodásához. [93] 

A replikáció mechanizmusával kapcsolatban többször felmerült a vírusnál tapasztalt 

genomi heterogenitásával kapcsolatban a replikáció pontosságának illetve a hibajavítás hiányának 

kérdése. A replikációs mechanizmus, és egyáltalán a polimeráz aktivitású replikációs enzim 

ismeretének hiányában a kérdés a jövőbeli kutatások tárgya marad.  [97] 

 Egyes szerzők szerint az ORF1 felépítése és a kisebb ORF-k valószínűsíthető funkciója 

alapján a replikáció a „rolling cycle” modell egy variánsa lehet. Ez ellen szól, hogy bizonyos 

nonanukleotid motívumok, amelyek a „rolling cycle”-t használó vírusok esetében jelen vannak, 

itt hiányoznak.  [116] 
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 Biztos pontnak tűnik a replikációt illetően, hogy stabil, de ideiglenes kettős-szálú genomi 

formát involvál, amelyet sikerül többféle szövetmintából is kimutatni – ezzel nagyban gyengítve 

azon hipotézist, hogy a TTV egy hepatitis vírus. A replikáció helye, esetleges sejti, vagy szöveti 

specifikussága nem ismert. TTV replikációt sikerült a csontvelőből ill. csontvelői eredetű 

sejtekből is kimutatni. Szokatlan, hogy a vírus szaporodása csak aktivált fehérvérsejteken volt 

kísérletesen bizonyítható. [117] 

 A vírus a replikációt ill. a vírusfehérjék transzlációját követően a citoplazmában állhat 

össze fertőzőképes virionná, valószínűleg „inclusion body”-kat képezve, majd a sejtek lízisével 

kerülhet ki a sejtek környezetébe. Sikerült kimutatni egy olyan 105 aa nagyságú TTV eredetű 

fehérjét, amely a hepatocelluláris carcinoma sejtvonalakban bizonyítottan képes volt apoptózist 

indukálni.  A TAIP (TTV-eredetű apopotózist indukáló protein) homológ a CAV VP3 (apoptotin) 

fehérjével, amely a p53 független apopózis útvonalat képes indukálni. Mivel az apoptotin egy 

potenciális új citosztatikum lehet, a TAIP fehérje aktivitását is megvizsgálták számos más 

sejtvonalon is, azonban jóval kevésbé effektív apoptózis-indukáló potenciált észleltek. Bizonyos 

fokú szelektivitást is megfigyeltek a májsejt carcinoma eredetű sejtvonalak irányában. [118-120] 

  

B.1.5. A TTV genom heterogenitása 

  

 A genomi heterogenitás főleg az RNS genomú vírusokra jellemző, de a TTV-nél is 

tapasztalható, ezzel a tulajdonságával a TTV nagyban különbözik a többi DNS vírustól. Az RNS 

vírusok heterogenitásának biokémiai oka a RNS-dependens nukleinsav-polimeráz enzimek 

viszonylagos másolási pontatlansága valamint esetlegesen a hibajavítási funkció kiesése. A TTV 

esetében tapasztalt heterogenitás egyik okaként a másolási pontatlanságot tartják számon, de 

felmerült egy esetleges RNS intermedier szerepe is. [121] 

A heterogenitás eloszlása a teljes genomon egyenlő mértékű. Két izolátum teljes genomi 

szekvenciája akár több mint 50%-ban is eltérhet egymástól, az UTR-ben az eltérések ált. 70-75% 

körül jelentkeznek. [107,122] 

 A TTV izolátumok csoportosítását Okamoto et al. kezdeményezte az N22 régió alapján: 

amely az ORF1 viszonylagosan konzervált régiójának 30%-on felüli eltérésekor új genotípust, 

15%-os eltérésekor új altípust azonosított. A későbbiekben rengeteg genotípus azonosítására sor 

került, amelyeket 5 fő csoportra ún. genocsoportra osztottak szét. Mivel a fertőzési lehetőség 
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folyamatosnak tekinthető a genotípusok keverednek, a gazda egyszerre nem csak egy 

genocsoport elemét hordozhatja. Az egyes genocsoportok és azok kombinációik hordozói eltérő 

plazma vírus-szintet mutatnak újabb közlések szerint. [93, 107, 123- 125] 

 Az egyes csoportokon belüli heterogenitást fokozza az a tény, hogy akár a különböző 

genocsoportokba tartozó vírusok is képesek a genetikai rekombinációra [125, 126].  
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B.2. A TTV fertőzés klinikai jelentősége 
 

B.2.1. A TTV fertőzés kimutatása, diagnosztikai módszerek  

 

 A TTV fertőzés diagnózisának felállítása napjainkig nehézségekbe ütközik. Ennek okai:  

1.) nem ismerjük a fertőzés célsejtjeit vagy szöveteit – annak ellenére, hogy számos szövetből 

kimutattak a vírus DNS replikációs intermedier duplaszálú formáját és  TTV eredetű RNS-t;  

2.) a TTV ellenes immunválasz formája és természete korántsem ismert, így még nem tudjuk, 

hogy az egyes vírus ellenes antitesteknek milyen szerepe lehet a klinikai diagnosztikában. Olyan, 

rutinszerűen alkalmazható szerológiai módszert nem írtak még le, amely virális eredetű antigént 

felismerő ellenanyag v. akár a virális antigének kimutatására alkalmas a plazmában, sem olyan 

diagnosztikai PCR metodika nem került bevezetésre, amely a TTV jelenlétet genocsoportjától 

függetlenül kimutatja.  

 A kimutatás a felfedezéstől számító korai szakaszban tradícionálisan az N22 régióra 

korlátozódott nested és seminested PCR technológiával történik. Az UTR szerkezetének 

megismerése után erre a régióra is terveztek rendszereket, azzal az előnnyel, hogy itt a 

szekvencia állandóbbnak bizonyult. [93, 122, 126] 

Amíg az N22 PCR csak 1-6 genotípusokat ismerték fel, addig az UTR PCR-ek már több 

mint 16 genotípus azonosítására alkalmasak voltak. Így emelkedhettek az azonos csoportokon 

eltérő szenzitivitással végzett vizsgálatok 20% prevalenciáról 80-90% körülire. A hagyományos 

nested és heminested PCR-ek szenzitivitási határa kb. 102-103 genomi kópia/ml. [127, 128] 

 A real-time technológia bevezetésével az érzékenységi határ kitolódott, megvalósult a 

kvantifikálás lehetősége 102-109 kópia/ml tartományban sikerült kvantitatív vírus-

meghatározásokat végezni.  [103] 

 A vírus jelenlététét szinte az összes testfolyadékból és váladékból kimutatták, de 

megtalálták torok és orrleoltásokon és az anyatejben is.  [128-133] 
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B.2.2. TTV epidemológia 

 

B.2.1. Földrajzi megoszlás 

 

 Világszerte magas prevalencia-adatokat mérnek. A legtöbb országban, melyben TTV 

vizsgálatokat végeztek kiderült, hogy a probandok 60-80%-a vírushordozó. Különösen magas a 

hordozók aránya Japánban, Szaudi-Arábiában és Szingapúrban, ahol szinte mindenki hordozni 

látszik a vírust. Az észak-amerikai lakosság körében végzett vizsgálatok alapján az afro- és 

asioamerikai népesség körében magasabb a fertőzöttség aránya, mint a kaukázusi eredetűekben. 

[133] 

 Eltérő viszont a genocsoportok és genotípusok földrajzi megoszlása. Az 1. és 2. genotípus 

világszerte előfordul, míg a többi viszonylagosan ritkább, bár földrajzi izoláltságot nem mutat. 

Nem ismeretes minden esetben, hogy az alkalmazott metodikák mennyiben favorizálnak egy-egy 

variánst, ami ezáltal módszertani műtermékhez vezethet ebben a kérdésben. [124, 134] 

     

B.2.2. Transzfekció 

 

 A TTV felfedezése utáni közvetlen időkben az általános vélemény szerint a vírus fertőzött 

vér és plazmakészítményeken keresztül kerülhet a humán szervezetbe. Ezt az elméletet akkor a 

transzfúzion átesetett betegek és az intravénás drogokat használók körében tapasztalt magas 

prevalencia értékek támasztották alá. [135-138] 

 Újabb adatok szerint a TTV cseppfertőzéssel is terjedhet. A fertőzés a különböző 

genetikai állományú ágensekkel valószínűleg folyamatos, így a csoportok koinfekciója alakulhat 

ki.  Más szerzők szerint a TTV az enterális fertőzési stratégiát használhatja – megfigyelték 

például, hogy magasabb prevalenciát észlelnek azoknál, akik hepatitis A ellen antitestekkel 

rendelkeznek. Ezekre és hasonló adatokra alapozva felmerült a TTV, mint lehetséges jövőbeli 

marker szerepe ivóvíz és élelmiszer készletek enterális kontamináltságának, szennyezettségének 

kimutatására (pl. az Escherichia coli is egy ilyen bakteriális marker). [139-142] 

 Vizsgálták a vírus átvitelt anya és gyermeke közt. Az első vizsgálatok fertőzött anyák 

esetében sem a köldökzsinór vérből, sem pedig az újszülött véréből nem mutatták ki a vírust – 

amelyek kapcsán kizárták a fertőzés lehetőségét. A későbbi, szenzitívebb technológiák használata 
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azonban rácáfolt erre a kijelentésre: sikerült mind az intrauterális, mind a perinatális anya-

gyermek átvitel lehetőségét bizonyítani. A gyermekkorban az infekció veszélye úgy tűnik, hogy  

a környezet fertőzöttségének függvénye, minthogy a gyermekkori fertőzések vizsgálatakor 

sikerült az életkorral összefüggést kimutatni. [143-151] 

A szexuális úton való terjedés lehetőségét az eddigi vizsgálatok kizárták. Mivel a TTV-t 

előzőleg bőrben, a hajszálakban, a nyálban és a garat felületéről is kimutatták, megvizsgálták, 

hogy a háztartási környezet kedvez-e a fertőzésnek, de nem találtak erre utaló jeleket. [138, 147] 

 Időközben felfedezték, hogy számos más gerinces is rendelkezik a TT vírus fajspecifikus 

megfelelőjével. A zoonotikus transzfekció lehetőségét mégis elvetik a vizsgálatok, mivel a 

különböző fajokban a vírus azonosított izolátumai nagyban eltérnek az eddig az embert fertőző 

izolátumokétól, még inkább, mint azok egymástól. Az evolúciós léptékben közelálló fajok 

párhuzamos vizsgálatának eredményei alapján feltételezhető, hogy a TT vírus és gazda-fajai 

hosszabb időintervallumban együtt evolválódtak, és divergáltak. A közeli fajok esetében a 

transspecifikus fertőzés lehetősége azonban nem kizárt. Egy specifikusan majom eredetű ún. s-

TTV (simian TTV) embereket is képes volt megfertőzni, a májbetegségekben és kontroll 

személyeken történt vizsgálatakor 10,5%-os pozitivitást tapasztaltak a betegek és 1% körülit az 

egészséges személyek körében. [152,153] 

         

B.3. A TTV pathogenitás 

 

B.3.1 Orphan virus? 

 

 A mai napig nem sikerült olyan klinikai manifesztációra rámutatni, melyek egyértelműen 

a Torque Teno vírushoz köthetőek. Ez és a tény, hogy prevalenciája az egészséges populációban 

is magas, sokakat arra enged következtetni, hogy a vírus pathogenitási hajlama roppant csekély. 

Publikálásra került olyan hipotézis is, mely szerint a TTV a normális emberi mikroflóra része. 

Megemlítendő azonban, hogy számos más vírussal kapcsolatban évekig állt fenn az „orphan 

virus” teória, amíg valós szerepűket az általuk okozott betegségek pathomechanizmusában fel 

nem ismerték, pl. bizonyos Adenovirusok, a Parvovirus B19, az EBV, a Herpesvirus 6 és a 7.  
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Sikerült azonban a TTV-hez hasonló PCV-hez a sertések PMWS (postweaning 

multisystemic wasting syndrome) betegségét hozzárendelni, amelyben lymphadenopathia mellett 

máj-, vese, gyomor-, szívizom és tüdőgyulladás is kialakulhat. [154-156] 
 

B.3.2. Hepatitis kórokozó? 

 

 A vírust felfedezése óta emelkedett ALT szinttel járó krónikus Non-A-non-G (NANG) 

hepatitis lehetséges kórokozójaként tartják számon, bár ennek teljeskörű bizonyítása nem történt 

még meg. Fulmináns májelégtelenség mortalitásának vizsgálata során az elhunyt 

májtranszplantált betegek 100%-a volt TTV pozitív (ezen betegek sok vérátömlesztésen estek át), 

míg az egészségeseknek csupán 50%. [157, 158] Egyes szerzők szerint már a májenzimek 

átmeneti és enyhe megemelkedése is TTV fertőzéssel összefüggésbe hozható jel lehet.  

A következő tények szólnak a TTV: májgyulladás-ágens teória ellen: 

• A TTV prevalencia nem csak a májbetegek körében, hanem a normál 

populációban is igen magas. 

• A vérzékenységben szenvedő betegek vizsgálatakor a pozitív és negatív betegek 

nem mutattak az ALT szintben eltérést. [133, 159] 

• A polytranszfundált betegekben nem volt korreláció a HV negatív májgyulladás 

kialakulása, ill. nem volt különbség kimutatható az igazoltan TTV pozitív és a 

TTV negatív betegek ALT szintje között. [160-165] 

• Az állatkísérletekben TTV-vel művileg fertőzött csimpánzok esetében nem 

találtak sem biokémiai, sem hisztológiai májgyulladás kialakulására utaló nyomot. 

[93, 166] 

• HCV és TTV koinfekció esetén az interferon terápiával a TTV-t eliminálni 

lehetett, de az ALT szint nem normalizálódott egészen a HCV kimutathatósági 

határ alá szorításáig. [165, 167-171] 

• A TTV szaporodást mutató, genetikai formáit számos szövettípusból - a májból is 

- de többek között a fehérvérsejtekből is kimutatták.   

Mindezek összefoglalásaképpen elmondható, hogy a TTV valószínűleg képes a máj 

gyulladását kiváltani, csakúgy, mint ahogy egyes Enterovírusok, Adenovírusok, CMV, EBV és 
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influenzavírusok is képesek az általuk megfertőzött betegek egy részében átmeneti, változó 

mértékű májfunkciós zavarokat előidézni.  

A májgyulladást potenciálisan kiváltó virális vagy gazdaspecifikus determinánsok 

ismeretlenek, a májgyulladás autoimmun eredete sem kizárt. Bizonyos elméletek szerint a TTV-

nek csak néhány alcsoportja hepatotrop, míg mások véleménye szerint a májgyulladás vagy 

bármilyen más pathogenitás kiváltásához a szervezetnek a TTV mellett egyéb vírussal való 

felülfertőzése is szükséges. [93] 

 

B.3.3. A TTV és az immunrendszer kapcsolata 

 

B.3.3.1 A TTV – gazdaszervezet ill. a gazdaszervezet immunrendszerének kapcsolata 

 

  A vírust a szervezet a fertőzés után évekig hordozza. Olyan esetről is beszámoltak, 

amelyben a gazda már valószínűleg 22 éve fertőzött volt. Valószínű, hogy a vírus a szervezet 

nem tudja kellően eradikálni, és a hordozás egy életen át fennmarad. [161, 172] 

 A TTV virémiát HCV pozitív betegekben interferon kezeléssel vissza lehetett szorítani, 

csupán a perifériális monocytasejtek izolátuma mutatott alacsony víruskoncentrációt. Ebből az 

eredményről arra is lehet következteteni, hogy a virémia kvázi rezervoár-sejtjei a monocyták 

lehetnek. [100, 111] 

 Az interferon terápia kapcsán vált ismertté az a tény is, hogy naponta kb. 1010 TTV virion 

keletkezik. Bár a plazmából ennek 90%-a eliminálódik, rövid időn belül azonban újratermelődik.  

 Számos szerző beszámol a virémia önlimitáló voltáról: a betegség hetekkel, vagy 

hónapokkal később vett mintákból már nem volt kimutatható. Művileg fertőzött csimpánzok 

hónapok alatt eliminálták a TTV-t. Ezen eredmények értékelésekor azonban nem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a tapasztaltak lehettek kis vírusszámmal történt fertőzés 

következményei, vagy pedig a folyamatosan változó TTV genom mutációi okozhatták a vírus 

„eltűnését” vagy kimutathatatlanná válását. [161] 

 A TTV elleni immunválasz nem ismert kellően. Mivel mindeddig immunogén virális 

antigén kimutatása nem volt lehetséges, a TTV-immunitás vizsgálata nehézkes: számos - pl. a 

viszonylagosan konzervált N22 régióból - rekombinánsan előállított fehérjével szemben a 

fertőzött egyed széruma Western blotton negatív volt. [92] 
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Vizsgálták a TTV és a fehérvérsejtek kapcsolatát is. Régóta ismert tényező, hogy a vírus a 

magában a csontvelőben, csontvelői eredetű sejtekben, a lymphoid szövetekben és a perifériális 

vér monocytáiban és lymphocytáiban is – újabb eredmények szerint csak az aktivált sejtekben - 

képes a szaporodásra. [100,117] Ez az eredmény többféle képpen is értelmezhető, egyesek a TTV 

fertőzés és bizonyos ismeretlen eredetű immunszuppressziós állapotok kapcsolatának 

tulajdonítanak szerepet, míg mások az autoimmunitás szerepével magyarázzák. Tény, hogy 

számos szisztémás autoimmun betegségben (RA, SLE) figyelték meg a lymphocyták kóros 

viselkedését, valamint a sejtaktivációt követő eltérő apoptotikus folyamatokat, melyek 

hozzájárulhatnak az immunrendszer kóros túlműködéséhez ezekben a kórképekben. Emelkedett 

TTV prevalenciát lymphoproliferációs zavarokban is kimutattak [173,174].  

Érdekes, nem vizsgált kérdés, hogy a lymphocytákban is szaporodó TTV, apoptózist 

generáló apoptotin homológ fehérjéjén keresztül mennyiben járulhat hozzá e 

funkciómódosulásokhoz. [118-120] 

Seropozitív betegek vizsgálata során a TTV-t IgG-immunkomplexek formájában is 

kimutatták a vérben. Ennek ismeretében kiemelt fontosságúak lehetek azon kutatások, melyekben 

a krónikus előfordulású immunkomplexek etiopathogenetikai szerepét vizsgálják 

(glomerulonephritis, vasculitis, bizonyos autoimmun kórképek). A szérum TTV-IgG komplexek 

vizsgálatakor az is kiderült, hogy a vírusrészecskék nagyobb számban kötődtek az 

immunglobulinokhoz, de csak a krónikus vírushordozáskor, mivel a frissen fertőzött betegeknél 

ez nem volt megfigyelhető. [177,178] 

 

B.3.3.2 A TTV és az autoimmunitás lehetséges kapcsolatai 

 
A közelmúlt prevalencia adatai mutattak rá a vírus és az autoimmunitás lehetséges 

kapcsolatára. A feltételezett összefüggést alátámasztja a vírus fent már leírt kapcsolata az 

immunrendszer sejtjeivel, másrészt a szaporodás kapcsán megfigyelt genom-heterogenitással.  

A vírus hosszú perzisztenciájának egyik oka lehet, hogy sikeresen kivédi az 

immunrendszer eradikációs kísérleteit. A vírusok több ismert mechanizmussal képesek 

„megszökni” az immunrendszer elől. [150, 151] 

 

B.3.3.2.1 Bystander aktiváció 
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Sospedra és mtsai. a sclerosis multiplexben szenvedő betegekben kialakuló CD4+ T-sejtes 

autoimmunitás környezeti triggerelő faktorait vizsgálta. Vizsgálataik során a központi 

idegrendszer szöveteit infiltráló, neurotropismust mutató specifikus T-sejt klónok specificitását 

illetve keresztreakcióit is tanulmányozták. Ezen klónok felismertek bizonyos TTV vírus eredetű 

peptideket. 

A felismert peptidek 96.2%-a TTV genom ORF1 fehérjének N-terminális 74 aminosav 

régiójának konzervált, arginin-gazdag régiójából származott. Ez a régió T-sejt aktivátornak 

bizonyult. További fontos tény, hogy ezen arginin-gazdag régió a humán toll-like receptor 9 

(TLR9) szubsztrátja lehet, amely szintén intenzíven kutatott feltételezett autoimmunitást indukáló 

tényező. [179] 

 

B.3.3.2.2 Molekuláris mimikri 

 

Egy feltételezett módja az autoimmunitás kiváltásának a pathogének által az ún. 

molekuláris mimikri alkalmazása, mely során a pathogén a gazdaszervezet saját molekuláihoz 

válik hasonlatossá – ez különösen a gyors generációs turnoverű vírusok esetében alkalmazható – 

mely a TTV-nél is megfigyelhető. A molekuláris mimikri az immunrendszer toleranciájának 

megszűnéséhez vezethet a „lemásolt” fehérjével kapcsolatban. [180] 

 A TTV vírus a gyors ciklusú szaporodása és heterogenitása révén könnyen 

„alkalmazkodhat” környezetéhez, ami gyors evolúciót tesz lehetővé. A „másolás” folyamatára 

szelekciós nyomás nehezedik –. A fertőzőképesség és a funkció megtartása mellett a szekvenciák 

változatossága plusz előny a vírus számára. Az immunrendszer elől legsikeresebben megszökő, 

legfertőzőképesebb víruscsoportok szaporodnak tovább és gyorsabban.  

A TTV prevalencia számos autoimmun eredetű betegségben meghatározásra került, 

elsősorban olyan ismeretlen etiopathogenezisű betegségekben, melyekben környezeti faktorként 

felmerül a vírusok triggerelő szerepe. [179-183] 

Nemzetközi publikációkban a RA, osteoarthritis (OA), sclerosis multiplex (MS), 

autoimmun hepatitis, SLE és idiopathiás myopathiák (dermatomyositis és a juvenilis 

dermatomyositis) által érintett betegek kapcsán vizsgálták meg a TTV prevalenciát, melyek közül 

az SLE kivételével egy esetben sem sikerült emelkedett prevalenciát kimutatni.  
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Kiemelendő, hogy bár a myopathiák vizsgálata során nem tapasztaltak emelkedett TTV 

prevalencia értékeket, azon betegek körében, akiknél a betegség súlyossága immunszuppresszív 

terápiát igényelt, a TTV pozitivitás szignifikánsan magasabb volt. Szintén megjegyzendő, hogy a 

juvenilis dermatomyositis esetében, bár a betegszám (n=6) alacsony volt, 100%-os pozitivitást 

észleltek. [181, 182] 
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III. BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

III.1 BETEGEK 

 

Az autoimmun hólyagos bőrbetegségekben szenvedő magyar betegek klinikai diagnózisát 

a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika orvosai állították fel.  

A vizsgálatokhoz a magyar populációból kiszűrt bullosus pemphigoid (n = 40, átlagéletkor 

74,3 ± 11.0 év, 11/40 ffi), pemphigus vulgaris (n = 33, átlagéletkor 56.8 ± 13.65 év, 12/33 ffi), 

dermatitis herpetiformis (n = 20, átlagéletkor 48.3 ± 8.2 év, 10/20 ffi), valamint két egészséges, 

önkéntes kontroll csoport (K1: n = 95, átlagéletkor 41.5 ± 11.2 év, 43/95 ffi; K2: n = 50, átlagéletkor 

70,09 ± 9.65 év, 9/50 ffi) szérummintáit izoláltuk és tároltuk el.  

Továbbá 4 BP beteg (n=4, (B1-4) átlagéletkor: 58 ± 6,2 év 4/1 ffi) és 3 kontroll személy (K1.3 

átlagéletkor: 49.5 ± 11.2 év 3/0 ffi) limfocitáit izoláltuk további kísérletekhez. B3 személy esetében 

a BP-n túl gyulladásos bélbetegség diagnózisa is fennáll.  

 A BP diagnózis felállítását a bőrminta rutin fénymikroszkópos szövettani, direkt 

immunfluoreszcens vizsgálatával, valamint a vérben a basalis membrán ellen irányuló keringő 

IgG típusú ellenanyagok jelenlétének indirekt immunfluoreszcenciával történő kimutatására 

alapoztuk. Az autoantitestek molekuláris targetjeinek verifikáláshoz Western blott és ELISA 

vizsgálatokat végeztünk japán kollaborációban.   

A PV betegek diagnózisa hasonlóképpen a bőr rutin fénymikroszkópos hisztológia és 

direkt immunfluoreszcens vizsgálataira alapozva került felállításra, melyet a vérben keringő, anti-

dezmoszómális ellenanyagok jelenlétével is igazoltunk.     

A DH betegek diagnózisát a bőr rutin szövettani és direkt immunfluoreszcenciás 

vizsgálataira, valamint a keringő endomysium ellenes antitestek kimutatására alapoztuk. A 

keringő anti-gliadin és anti-TGc ellenanyagok jelenlétét ELISA módszerrel igazoltuk.  

A kontroll szérum minták önkéntes donoroktól származnak. Két különböző kontroll 

csoport mintáit vizsgáltuk – az első csoport (K1) korban és nemben a teljes, az összes autoimmun 

beteget tartalmazó csoporthoz korban és nemben illesztett csoportként került összeállításra. A 

második csoport (K2) kifejezetten a BP csoportnak megfelelő kor-, és nem illesztés szerint került 

kialakításra, mivel a vizsgált BP betegcsoportban az átlagéletkor jóval magasabb volt a betegség 

késői manifesztációja révén. Ebbe a csoportba 60 év feletti önkéntes donorokat válogattunk.  
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III.2 Direkt immunofluoreszcencia (DIF)  

 

A direkt immunfluoreszcencia vizsgálatokat bőrbiopsziás minták 4-6 μm vastagságú fagyasztott 

metszetein végeztük. A biposziás minták a perilesionális területről, lokál anaesztézia mellett 

kerültek kimetszésre. A metszetek vizsgálata fluorescein-isothiocyanate (FITC) konjugálta 

humán C3, IgA, IgG és IgM elleni kecske antitestek felvitelével és kötődésük vizsgálatával 

történt. A vizsgálat során (kivéve a C3 esetében) a szövetben in vivo ellenanyagok kimutatását 

végezzük, az antitest konstans FC része ellen irányuló másodlagos ellenanyaggal. A 

leggyakrabban vizsgált bőrminta mellett ritkábban conjunctiva, szájnyálkahártya, továbbá bél 

készült metszetekkel is dolgozunk. A bőrminták, illetve szubsztrátumok kimosására és a 

reagensek hígítására alkalmazott NAIRN-féle módosított foszfát puffer (PBS) összetétele: 7,891 

g NaCl, 1,282 g Na2HPO4, 0,386 g Na2PO4.2H2O, ad 1000 ml desztillált víz; (0,01 M; pH=7,4). 

 

 

III.3 A keringő ellenanyagok kimutatása 

 

Módszereink: 

• Indirekt IF vizsgálat: A vizsgálandó szérumban jelenlévő, keringő ellenanyagok 

kimutatását végezzük specifikus metszeten a vizsgálandó antitest ellenes, 

flureszcens festékkel jelölt antihumán ellenanyag segítségével. Leggyakrabban 

majom vagy nyúl esetleg tengerimalac nyelőcső metszeteket és normál humán bőrt 

használhatunk.  

Vizsgálatainkat minden esetben egészséges beteg savójával készített negatív, és az 

igazoltan autoimmun bullosisban szenvedő beteg pozitív savójával kontrolláljuk. 

 

III.3.1. Endomysium ellenes keringő antitestek vizsgálata 

 

A kezeletlen DH betegekben keringő specifikus, IgA típusú antitestek kimutatását majom 

nyelőcső metszetein mutatjuk ki. A majom nyelőcső simaizom rétegéhez kötődő ellenanyagok 

vizualizálása FITC-cel jelzett, kecskében termelt antihumán IgA ellenanyagok (DAKO/Dánia) 

segítségével történik.  
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III.3.2. Bazálmembrán elleni keringő ellenanyagok vizsgálata 

 

Pemphigoid csoportba tartozó kórképek gyanúja esetén az IIF vizsgálatot általában 

majom, néhány esetben nyúl nyelőcsövön és normál salt-split humán bőrön végezzük el. A BM 

ellenes antitestek kimutatására FITC-cel jelzett kecske, antihumán IgG és IgA (DAKO/Dánia) 

ellenanyagokat, a rutin vizsgálatok negatív eredménye esetén, illetve herpes gestationis 

felmerülése során a megfelelő alcsoportú (IgG1, IgG4, IgA1), jelzett antitesteket is használjuk. 

Az antigének specifikus azonosítására ELISA és immunoblot módszert is alkalmaztunk (lásd 

később). 

 

III.3.3. Dezmoszómák elleni keringő ellenanyagok vizsgálata 

 

Az IIF vizsgálatot PV esetében majom, PF esetén majom és tengerimalac nyelőcsövön 

végezzük. Az antitest ellen termelt, jelölt Ig FITC-cel jelzett, kecske IgG és IgA (DAKO/Dánia) 

molekula.  

 

III.3.4. Salt-split skin módszer  

 

A Gammon és mtsai. [70] által leírt indirekt salt-split bőr módszer alkalmazása során 

egészséges egyénből származó, 1 M-os NaCl oldattal hasított bőrmintához adjuk a hólyagos 

beteg keringő antitesteket tartalmazó szérumának hígítási sorát. A módszer biokémiai alapja, 

hogy az 1 M-os NaCl oldatban inkubált bőrben a basalmembránban (BM) a lamina lucida (LL) 

mentén a kapcsolódásért felelős fehérjék destabilizálódnak, a bőrminta epidermális és dermális 

részekre válik szét. A LL alkotóelemei szétválnak, részben a hólyagfedélen, részben a 

hólyagalapon mutathatók ki, míg a lamina densa (LD) a hasadék dermális felszínén marad. Így 

lehetővé válik a BM elleni antitestek kötődési helyének a lamina lucidához viszonyított 

meghatározása. Az epidermalis oldalon (hólyagfedélen) mutathatók ki a basalis keratinocyták, a 

sub-basalis dense plate (SPD), a BP180, BP230, az anchor filamentumok és az α6β4 integrin. A 

dermális oldalon (hólyagalapon) marad a laminin 5, kollagén IV, kollagén VII (anchor rostok). A 

módszer egyszerű, jól reprodukálható, hasznos az autoimmun bullosisok differenciálásában; 
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elsősorban a bullosus pemphigoid (BP), az epidermolysis bullosa acquisita (EBA) és az anti-

epiligrin ellenanyag indukálta bullosus dermatosis elkülönítésében használatos. 

 

III.4. BP180 immunblot technika  

 

Az immunoblott technológia alkalmazását, a vizsgálat kivitelezését a japán kollaboráns 

partnerrel közösen végeztük. Az immunoblott metodikát, amely a BP180 részletek elleni speciális 

reaktivitást hivatott igazolni, normál humán epidermális extraktumok és rekombináns, heterológ 

termelésű BP180 NC16a ill. C-terminális domén peptidek felhasználásával készült a japán 

kollaboráns partner segítségével, valamint mivel korábban publikálásra került, ezért ezt nem 

részletezem. 

 

III. 5. BP230 ELISA  

 

Az ELISA érzékeny, aránylag egyszerűen végezhető, könnyen reprodukálható szerológiai 

módszer. Műanyag (polisztirol) vagy üveg lemezek vájulataiba adszorbeáljuk a megfelelő 

antigént, majd inkubáljuk a vizsgálandó savóval. Mosás után újabb inkubálás történik, ezúttal egy 

enzimmel jelölt antihumán ellenanyaggal. Az eredményt színreakció leolvasásával kapjuk meg, 

kvalitatív vizsgálatkor szabad szemmel, kvantitatív vizsgálat esetén spektrofotométerben. Pozitív 

esetben az enzim a szubsztrátot az ellenanyag mennyiségének arányában bontja, és indikátor 

jelenlétében ez adja a színreakciót. 

Az ELISA rendszert, amely a BP180 ill. BP230 elleni speciális reaktivitást hivatott 

igazolni, normál humán epidermális extraktumok és rekombináns, heterológ termelésű BP180 és 

BP230 peptidek felhasználásával készült a japán kollaboráns partner segítségével, valamint mivel 

korábban publikálásra került, ezért ezt nem részletezem. 

 

III.6 TGc ELISA 

 

A DHD-s és coeliákiás betegek vizsgálatakor alkalmazott TGc és TGe ELISA módszer 

során egy 96 cellás ELISA lemezt (MaxiSorp, Nunc) inkubáltunk cellánként 100 μl, 1 μg human 

TGc-t, illetve TGe-t, valamint 5 mM CaCl2-ot tartalmazó, 50 mM-os Tris/HCl oldattal (pH 7,5). 
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Blokkolást nem alkalmaztunk. A cellákat minden lépés után 10 mM EDTA-t és 0,1%-os Tween 

20-t (TET) tartalmazó, 50 mM–os Tris/HCl (pH 7,5) pufferrel mostuk át háromszor. A savókat a 

megfelelő hígítás (1:250) eléréséhez TET-tel hígítottuk, és 1,5 órán át szobahőn inkubáltuk. A 

lemezhez kötött IgA-t peroxidázzal jelzett, TET-ben hígított (1:4000), humán IgA ellenes 

antitestekkel (Dako/Dánia) detektáltuk, majd a színreakciót 100 μl, 60 μg/ml 3,3’, 5,5’- 

tetramethylbenzidine szubsztrátot és 0.015% H2O2-t tartalmazó 100 mM nátrium acetáttal (pH 

6,0) végeztük, szobahőmérsékleten. A folyamatot 100 μl 20% H2SO4 hozzáadásával állítottuk le, 

a TGc kimutatása során 5 perc elteltével. Az abszorpciót 450 nm-nél olvastuk le.  

 

III.7. Protein és epitóp hasonlóság vizsgálatok 

 

A hólyagos autoimmun bőrbetegeségek molekuláris targetjeinek szekvenciáját internetes 

elérhetőségű fehérje adatbázisokban azonosítottuk. A szekvenciák azon 200 és 700 aminosavnyi 

részleteit használtuk, melyek ellen az irodalmi adatok alapján a leggyakoribb az autoimmun 

reaktivitás. Ezen szekvencia-részleteket használtuk fel további BLAST kutatásainkhoz. 

A  BP180 nem kollagén szerkezetű doménjait, az NC16, a C-terminális domén, a  BP230 

C-terminális B és C aldomének, a desmoglein1 és 3 illetve az epidermális transzglutamináz 

fehérjéinek antigén epitóp szerepű részleteiként azonosított szekvenciákat az ingyenes 

hozzáférési rendszerű UniprotKB/Swiss-Prot szerverről töltöttük le.  

A szekvenciákat a National Center for Biotechnology Information (NCBI) honlap Basic 

Local Aligment Search Tool (BLAST) rendszerével vizsgáltuk meg, protein-protein homológia 

ill. rövid, de nagyban egyező hasonlóságok kimutatásához. A megfigyelt egyezéseket a 

Molecular Immunology Foundation antigén epitóp prediktáló rendszerének vetettük alá. [184-

186]  

 

III.8 A TTV DNS kimutatása 

 

A kontroll és beteg személyektől vett szérummintákat feldolgozásig -20 °C-ra 

fagyasztottuk, ill. hosszabb időre -80 °C-on tároltuk. Az archivált mintákból a virus-nukleinsav 

extrahálását párhuzamosan végeztük.  
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A vírus nukleinsav extraktum 200 μl szérum felhasználásával készült, az előállító által 

megadott protokoll alapján a Roche High Pure Viral Nucleic Acid kittel (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany).  

A TTV DNS kimutatása a korábban kidolgozott nested PCR/real-time PCR rendszer  

felhasználásával történt. A módszer beállítása és alkalmazása korábban publikálásra került, a 

pubikációt dolgozatomhoz csatoltam.  [181] 

13. ábra: TTV DNS jelenlétének real-time görbéi:  

A – TTV DNS pozitív görbe (Tm = 80°C)  B – TTV DNS negatív görbe (TM < 75°C) 
 

III. 9. Peptid tervezés 

 

 Az LTT-hez használt, a TTV genom kódoló, konzervált N22 szakaszából kiemelt 

részletet, mint peptid szekvenciát: H-RRRRRWRRWR-OH szintetizált szakaszt először Sospedra 

és mtsai. irták le. [179]  A peptidszekvencia előállítása szilárd fázison történő kémiai szintézissel 

történt (BACHEM, Németország), az előálltás szintézis-tisztasága >95% volt. 

 

III.10. Lymphocita transzformációs teszt (LTT) 

 

 A betegek és kontrollok perifériás vérének 10 ml-t zárt vérvételi rendszerben, citrát 

antikoaguláns közegben vettük le. A frissen levett vérből a limfocitákat Phicoll-gradiens fugálás 

módszerével izoláltuk.  

A B 
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 A limfocita preparátumok 96-s ELISA plate-ben kerültek  tenyésztésre a peptid 10, 25 és 

50 mg-nak jelenlétében, ill. proliferációs kontroll esetében mitogének (pokeweed mitogén ill. 

konkavalin-A) mellett, negatív kontroll pozícióban pedig provokátor jelenléte nélkül. 

 A lemezeken kontroll pozíciókból 48 tenyésztést követően mintát vettünk a 

peptidkoncentrációk melletti viabilitás vizsgálata céljából. A limfociták életképességét tripánkék 

festéssel ellenőriztük. A tenyésztési folyamat lezajlását követően (96 h után) az esetleges 

proliferációt timidin inkorporációs módszerrel mértük.  

 Az LTT körülményei megfeleltek a standardizált Pichler és mtsai. [187] által leírt 

gyógyszerérzékenység igazolására szolgáló tesztnek, néhány módosítástól eltekintve:  

1. A timidin inkorporáció mérése LKB RackBeta 1215 Liquid Scincillation Counter (LKB, US 

Rockville) történt 

2. A provokált és a spontán timidin count per minute (CPM) értékek hányadosát stimulációs 

indexként számítottuk. A stimulációs indexet (SI) szignifikánsnak fogadtuk el, vagyis 

reakciót sikerült kimutatni az adott provokátorral szemben, amennyiben a hányados értéke a 

Pichler és mtsi. által megadott 2 értéke helyett 2,5 felett volt.  

    

III.11  Statisztika 

 

A beteg és kontroll csoportok közötti TTV prevalencia különbségek statisztikai 

elemzésében a Fisher kalkulációt használtuk fel. A non-parametrikus adatok összehasonlításában 

a Mann-Withney U tesztet alkalmaztuk. Szignifikáns különbségértékeket p < 0,05 értéknél 

állapítottunk meg. 
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IV. EREDMÉNYEK 
 

IV.1 Autoantigén és TTV szekvencia hasonlóság-analízis 

 

In silico analízist végeztünk a következő felsorolt autoantigénként azonosított régiókra 

o BP180 (BP) 

 NC16 régió (aa 1 – 566) 

 NC16A régió (aa 489-566)  

 C-terminális regió (aa 1252-1532)  

o BP230 (BP) 

 C-terminális domén B és C subdoménjei (aa 1946 – 2649),  

o Dsg3 részlete (PV) 

 aa 87-566   

o Dsg1 részlete (PF) 

 aa 84-569   

o teljes TG3 (DH)  

 

A fehérje szekvenciák elemzése során az összevetés-illesztés (alignment) technikai 

kivitelezésekor elvégeztük a rövid, exakt egyezések (SEM: Short, Exact Matches) valamint a 

hosszabb, de kevésbé pontosan egyező, fehérje szintű egyezések illesztését (PPB: Protein-Protein 

BLAST).  A BLAST találatokat akkor fogadtuk el magas értékű egyezésnek, ha az E értékük 

(Expected value) 10 alá esett. Átlagos értékű egyezésnek a találatokat E = 25 alatt tekintettük. 

A PPB illesztés a PV és DH antigének esetében nem talált szignifikáns egyezést TTV 

fehérjékkel, azonban minden BP antigénre sikerült fehérje szintű illesztést találni. A SEM 

illesztés minden antigénre eredményesen zárult.  

A BP180-NC16 régiója PPB elemzéssel 16 találatot eredményezett, 4 régióban, 0,29 – 7.9 

közötti E értékekkel, S = 24,25 bit átlagérték mellett.  ORF3 és ORF1 fehérjékkel találtunk 

leginkább egyezést. A SEM elemzés során a találatok E értékei 0.9-től 9.0-ig valamint 13-tól 23-

ig terjedtek S = 24,25 bit-nél. A SEM analízis leggyakrabban az ORF2-vel mutatott egyezéseket. 

(14. ábra) 
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14. ábra: BP180-NC16 régió (1-566) TTV fehérjékre végzett PPB (A) és SEM (B) BLAST analízis eredménye 

grafikus ábrázolásban 
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A BP180 NC16A régió (aa 489-566) SEM BLAST vizsgálata során az irodalomban azonosított B 

és T sejtes epitópokkal lévő esetleges átfedéseket vizsgáltuk. A vizsgálat eredményeképpen 

számos epitóppal sikerült átfedést és hasonlóságot kimutatnunk. [188, 15. ábra] 

15. ábra. BP180-NC16A T- és B-sejt epitóp helyek összehasonlítása a TTV BLAST SEM eredményekkel. A 
fenti epitópokat következő publikációkban közölték: by {1} Giudice et al, 1992{2} Lin et al, 1999 ; {3} Lin et 

al, 2000; {4} Lin et al, 2002; {5} di Zenzo et al, 2004; {6} Hacker-Foegen et al, 2004; {7} Thoma-Uszynski et al, 
2006. 

 

csak T-sejt epitóp 
csak B-sejt epitóp 
B és T sejt epitóp 
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A BP180 C-terminális régiójának elemzése egy fehérje szintű kb. 200 aminosavnak 

megfelelő hosszúságú régióra mutatott rá, amely TTV ORF1 szekvenciával mutatott átfedést (E = 

7,5, S = 21,9 bit). A SEM egyezések leginkább az ORF2-vel jelentkeztek, de az ORF3 és ORF4 

is mutatott hasonlóságokat (lsd. 16. ábra) 

 
16. ábra: BP180-C terminális régió fehérére végzett PPB (A) és SEM (B) BLAST analízis eredménye grafikus 

ábrázolásban 
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A BP230 C terminális régiójának PPB elemzése 4 hosszabban illeszkedő részt mutatott ki, 

az utolsó 100 aminosavas régióban TTV ORF1 szekvenciákra (E = 5,8 - 8.4, S = 23,5). SEM 

egyezéseket is az ORF1-el sikerült kimutatni (E = 5,0-8.9 és 12 – 22; S = 24,2).  (lsd. 17. ábra) 

 
17. ábra: BP230-C terminális régió fehérére végzett PPB (A) és SEM (B) BLAST analízis eredménye grafikus 

ábrázolásban 
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A Dsg3 PV és Dsg 1 PF antigén esetében SEM hasonlóságokat főként az ORF1-el sikerült 

kimutatni, bár ORF3 és ORF4 egyezéseket is megfigyelhettünk. Mindkét esetben azonos 

(homológ fehérjék homológ régiójáról lévén szó) 8,1-es magas és 11-20 átlagos E értékű 

egyezéseket kaptunk eredményül, S = 23,5 átlagérték mellett. (18. ábra) 

18. ábra: Dsg3 SEM BLAST eredmények grafikus megjelenítése (a Dsg1 analízis képével megegyező) 
 

A TGe SEM BLAST illesztés TTV ORF1 egyezéseket azonosított. Magas értékű 

egyezéseket nem azonosítottunk, az E értékek 16 és 21 közötti értékeket mutattak, átlagosan 23.5 

S score-ral. (19. ábra) 

19. ábra: TG3 SEM BLAST eredmények grafikus megjelenítése 
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IV.2 A TTV fehérjékkel átfedést mutató fehérjerészletek antigenitás-predickiója 

      

A BLAST vizsgálatok eredményeként TTV-fehérjékkel hasonlóságot mutató 

szekvenciákat antigén-predikciós vizsgálatoknak vetettük alá. Az erősen immunogén 

szekvenciarészleteket megjelöltük és a PPB és SEM BLAST átfedésekre illesztettük.   

A BP180 NC16 régió antigén-predikciós analízise 18 lehetséges erősen immunogén 

epitópra mutatott rá.  A vizsgálat során a 566 aa hosszú szekvencia prediktált antigenitása 

(antigenic propensity) 1.0072. 8 immunogén részletet fedett át a PPB eredményekkel, számos 

SEM átfedéssel melyek közül 7 esetben a rövid részletben a szekvencia is azonos volt. A PPB, 

SEM BLAST találatok ill. immunogén prediktálta részletek átfedését 5 pozícióban figyeltük meg 

(20. ábra, A; 21. ábra).  

A BP180 C-terminális doménban 7 erősen immunogén régiót azonosítottunk. A 245 aa 

hosszú szekvencia átlagos antigenitás értéke 0.9960 volt. SEM BLAST és az antigén predikció 

egy nagyobb átfedést mutatott (20. ábra, B).   

A BP230 C-terminális B és C szubdoménjeinek antigén predikciója 30 azonosított régiót 

Ezen 704 aa hosszú szakaszon 1.0312 értékű antigenitást prediktáltunk (20. ábra, C).  

20. ábra: A BP autoantigénjeinek SEM BLAST eredménye ill. a prediktált antigentiás összevetésének 

megjelenítése: BP180-NC16A (A) és C-terminális (B) és BP230 (D) vs. TTV-ORF1, ORF2, ORF3, ORF4 
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21. ábra: A BP-180 autoantigénjeinek PPB és SEM BLAST eredménye ill. a preduiktált antigentiás 

összevetésének grafikus megjelenítése 

 

A 479 aminosavnyi Dsg3 részlet 1.0275 antigenitás értéket mutatott. 21 lehetséges 

determináns közül egy sem fedett át a SEM BLAST azonosította régiókkal.  

A 692 aa-nyi TGe protein szekvencia  átlagosasn 1,0197 antigenitás értéket mutatott. 28 a 

szekvencia alapján 28 lehetséges determináns egyike sem illeszkedett a SEM BLAST TTV-

szekvencia egyezésekre.   
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IV.3 A TTV DNS kimutatása betegek és kontrollok szérumából 

 

TTV DNS-t a hólyagos bőrbetegségekben szenvedő csoport esetében 72/93 (77,4 %)-ban, 

míg  64/95 (67.4 %)-ban az első kontroll csoportnál és 31/50 (65.3 %; p>0.05)-ban a második 

kontroll csoportnál sikerült kimutatni. Mindkét kontroll csoportban egészséges egyénektől 

származó szérummintát vizsgáltunk. A kor, a nem ill. a betegség fennállásának ideje nem 

korrelált a TTV DNS pozitivitásával.  

A PV csoport külön vizsgálatakor semmilyen korreláció ill. tendencia nem mutatkozott 

(19/33, 57,5% p>0,05). A DH betegek esetében (17/20, 85% p>0,05) kisebbfokú, nem 

szignifikáns emelkedettség tendencia volt kimutatható.  

A TTV DNS pozitivitás a BP betegcsoportban magasabb volt, mint a DH vagy PV 

csoport esetében ill. szignifkánsan magasabbnak bizonyult mindkét kontroll csoporttal szemben 

(BP: 36/40 vs. K2: 31/50, p < 0,032). 

 Összes beteg (%) TTV+ (%) TTV- (%) 
Betegek száma 93 (100) 72 (77,42) 21 (22,58) 
Kor (év ± SD) 62,49±11,30 64,22 59,81 

Ffi/nő betegek száma 33/60 24/48 9/12 
Diagnózis Kor 

BP 40 36 4 
PV 33 19 14 
DH 20 17 3 

    
Kontroll csoport 1 95 62 33 

Kor (év ± SD) 41.52 ±7,11 37,63 43,74 
Ffi/nő betegek száma 43/52 33/29 10/23 

    
Kontroll csoport 2 50 31 19 

Kor (év ± SD) 70,90±9.65 71,81 69,27 
Ffi/nő betegek száma 9/41 4/27 5/14 

 

Fisher-test: p < 0.030;   

 

 

Fisher-test: p < 0.032;   

 

 TTV 
DNS+ 

TTV 
DNS- Össz: 

Kontroll 1 (n) 62 33 95 
BP (n) 36 4 40 
Össz: 98 37 135 

 TTV 
DNS+ 

TTV 
DNS- Össz: 

Kontroll 2 (n) 31 19 50 
BP (n) 36 4 40 
Össz: 67 23 90 
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IV.4 A szérum TTV DNS pozitivitás és a BP autoantitestek asszociációs vizsgálata 

 

A TTV DNS pozitivitás lehetséges asszociációit statisztikai módszerekkel vizsgálatuk egy 

vagy több, jellemzően a BP180-NC16a, BP180 C-terminális domén valamint a BP230 ellen 

irányuló autoantitest pozitivitással. Az autoantitestek kimutatása Japánban immunoblott és 

ELISA módszerrel kollaborációban történt.  

28/40 BP beteg szérumából mutattunk ki BP180-NC16a elleni autoantitesteket, amelyek 

közül 25/28 volt TTV DNS pozitív. 11/12 NC16a immunoblott negatív BP beteg volt TTV 

positív (χ2, p > 0.8380). A BP180 C-terminális elleni antitesteket 8/40 BP beteg esetében 

detektáltunk, amelyből 6/8 volt egyben TTV DNS pozitív is. 30/32 BP180 C-terminális 

immunoblott negatív betegnél tapasztaltunk TTV DNS pozitivitást (Fisher,  p > 0.3564).  

A 40 vizsgált BP szérum minta 29 esetben volt vagy a BP180 NC16a, vagy a C-terminális 

régió ellen irányuló autantitestekre immunoblottal pozitív. 25/29 esetben láttunk ezek között TTV 

pozitivitást. Mind a 11 BP beteg, aki immunoblottal BP180 NC16a, illetve C-terminális negatív 

volt, TTV DNA pozitív volt (Fisher, p > 0,5602). 6 esetben volt mindkét BP180 régió elleni 

autoantitest jelenléte igazolható, ezen betegek szérumai mind TTV pozitivitást is mutattak 

egyben  (Fisher, p > 0,4648).  

26/40 BP betegnél a BP180 ELISA pozitív lett, ezek közül 23 esetben volt TTV DNS 

pozitivitás is igazolható (Fisher, p > 0.6585). Azon 6 beteg, aki mindkét BP180 immunoblottra 

pozitívnak bizonyult, a BP180 ELISA és a TTV DNS vizsgálatokon is pozitivitást mutatott.  

A BP230 antigén ELISA 20/40 BP beteg esetében mutatott pozitivitást, melyek között  

18/ 20 TTV pozitivitást is kimutattunk. Hasonlóképpen 18/20 BP230 ELISA negatív beteg volt 

TTV pozitív (Fisher,  p > 1.390).   

A TTV pozitív és BP negatív betegek körében az autoantitestek statisztikai elemzése nem 

mutatott szignifikáns különbségeket. A vírus jelenlétének megoszlása majdhogynem egyforma 

(p<1.0000) értéket mutatott szinte minden autoantitest-definiálta csoport esetében. 

 TTV +  
(n) 

TTV + 
 (%) 

TTV - 
 (n) 

TTV – 
 (%) 

p 

BP180/NC16a-IB + 25 62,50% 3 7,50% 
BP180/NC16a-IB - 11 27,50% 1 2,50% 

p > 1.000 

BP180/C-terminal-IB + 6 15,00% 2 5,00% 
BP180/C-terminal-IB - 30 75,00% 2 5,00% 

p > 0.356 

BP230-ELISA + 18 45,00% 2 5,00% 
BP230-ELISA - 18 45,00% 2 5,00% 

p > 1.39 
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IV.5 LTT vizsgálatok 

 

A kontroll limfocita izolátumok nem reagáltak a TTV ORF1/N22 peptiddel 50 és 25 ug 

koncentrációkban és csupán 1 kontroll (K1) limfocitái reagáltak a peptiddel 10 ug-os 

koncentrációban, amely eredményeképpen gyenge proliferáció volt detektálható. Ettől eltekintve 

a kontroll spontán és provokált proliferáció SI eredményei nem mutattak szignifikáns 

különbséget (p>0.05). 

Mind a 4 TTV DNS pozitív BP beteg limfocita izolátuma magas proliferációs értékkel 

reagált a TTV peptid expozícióra.  A spontán és a provokált értékek különbségei szignifikánsnak 

bizonyultak (p<0.01). 

 

TTV peptid ORF1/N22 (CPM) TTV ORF1/N22 SI  Spontán 
(CPM) 50 ug 25 ug 10 ug 10 ug 25 ug 10 ug 

B1 154 1298 1389 726 8,43 9,02 4,71 
B2 240 2670 428 456 11,13 1,78 1,90 
B3 621 6972 2083 644 11,23 3,35 1,04 
B4 89 4121 4596 404 46,30 51,64 4,54 
K1 257 257 196 697 1,00 0,76 2,71 
K2 97 168 103 288 1,73 1,06 1,94 
K3 317 543 228 133 1,71 0,72 0,42 
 
B1-4. bullous pemphigoid beteg LTT esszék 1-4 
K1-3: kontroll LTT esszék 
CPM - thymidine count per minute 
SI = CPM (provokált)/CPM(spontán) 
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V. MEGBESZÉLÉS 
 

Bár a TT vírust erdetileg ismereten etiológiájú NANG hepatitis betegekből izolálták, 

pathogenitását sem ezekhez az esetekhez, sem pedig bármely más emberi betegséghez kötni nem 

lehetett. Bár már sikerült alacsony felbontású képet készíteni a víruskoncentrátumról, kevés a 

vizuális adat, valamint a szenzitív immunitás-alapú kimutató rendszerek hiánya is nagyban 

hátráltatja a vírus tulajdonságainak pontosabb megismerését. A fent említett metodika hiányában 

a vírusfertőzés kimutatása továbbra is PCR technológia-függő marad. Számos, igen eltérő 

szenzitivitású módszert írtak le a TTV DNS kimutatására.  

A TTV replikációja egy ismeretlen mechanizmus révén folyamatosan új szekvenciákat 

generál, melyeknek továbbszaporodását csak a funkció megőrzése limitálja: a vírusfehérjék és 

virális genomi DNS sikeres összekapcsolódását teljes és fertőzőképes virionokká. Ezen variáns-

utódok közül pozitív szelekcióban részesülnek azok, akik a legkönnyebben védik ki az 

immunrendszer támadásait, melynek egyik módja lehet a „legkevésbé immunogénné válni”, 

vagyis hasonulni a gazdaszervezet saját fehérjéihez. A molekuláris mimikri elmélet szerint ebben 

az esetben a szervezet immunrendszere elvesztheti a toleranciát a saját fehérjéivel szemben, és 

így megindulhatnak az autoimmunitás reakciói. [178] 

A vírus szaporodik a csontvelőben illetve a csontvelői eredetű sejtvonalakban, a legújabb 

felfedezések szerint csak az aktivált illetve osztódó sejtekben. Az immunválasz kulcselemeinek 

és a szabályozásban is részt vevő sejtjeinek megtámadásával a vírus további hatással lehet az 

immunválasz destabilizálására. [100,117] 

Jelen munkámban a TTV lehetséges szerepét kivántam megvizsgálni a bőr specifikus 

autoimmunitás kiváltásában, olyan modell-betegségek esetében, mint a BP, a PV vagy DH. 

Ehhez megvizsgáltuk a betegségek ismert autoantigénjeinek, valamint a TTV fehérjéknek 

az adatbázisokban szereplő szekvenciáit, mind a nagyobbfokú (PPB) fehérje-fehérje szintű 

átfedéseket és hasonlóságokat, mind pedig a rövidebb, de pontos egyezéseket (SEM) kimutató 

BLAST algoritmusokkal.  

Míg a Dsg3 és TGe fehérjék esetében csupán limitált hasonlóságok mutatkoztak, addig a 

BP autoantigénjeinél szignifikáns egyezéseket is tapasztaltunk mindkét vizsgálati módszer 

esetében. A BP180 NC16 régió vizsgálata során a TTV-eredetű szekvenciák és az 

immunogénnek prediktált részletek kiemelendő mértékű egyezést mutattak.  
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Ezzel párhuzamosan SYBR-Green I alapú melting-curve analízissel végzett PCR 

kimutatást is végeztünk a prevalenciaértékek felméréséhez. A specificitás biztosítása érdekében a 

néhány, random pozitívként azonosított terméket szekvenálással azonosítottunk.  

Ezen módszerekkel, az autoimmun hólyagos bőrbetegségekben szenvedő betegeink illetve 

a kontroll egyének szérum mintáiból készített extraktumok elemzését elvégezve, a három 

betegségcsoport prevalenciaértékét együttesen értékelve nem találtunk eltérést a kontroll 

csoporthoz képes. A PV és DH csoportoknál tapasztalt értékek összevethetőek a kontroll egyének 

csoportjánál tapasztalt prevalenciaértékekkel, míg a BP esetében számottevő különbséget 

tapasztaltunk – a prevalencia ebben a betegcsoportban szignifikánsan emelkedett volt.    

Eredményeink egyeznek a korábban ezzel a metodikával vizsgált, az egészséges 

populációt reprezentáló csoportként megadott kontroll prevalencia értékkel. Úgy a saját, mint 

ezen publikáció értékei eltérnek a korábban a magyar populáció TTV prevalencia értékét 

(hepatitis és vesetranszplantált betegek körében ill. ezekhez illesztett kontroll csoportokban) 

felmérő vizsgálatok eredményeitől – ezek azonban eltérő szenzitivitású, a TTV genom más 

régióját megcélzó módszerrel készültek.   

 A virális ágensek szerepe többször felmerült, de kellően soha nem bizonyult a BP, PV és 

DH pathogenezisében. Különösen a hepatitis B és a herpesvirusok kerültek gyakran lehetséges 

környezeti faktorként szóba ezen betegségek esetében: a ritka gyerkekkori BP forma kialakulását 

hepatitis B immunizáció következtében is leírták illetve bemutattak hepatitis B vakkcinációt 

követően kialakult pemphigus eseteket is. Időskori és juvenális BP esetek kialakulását szintén 

megfigyelték antivirális vakkcinációt követően. Az intestinális adenovirusok szerepét a coeliakia, 

majd később a DH esetében is felvetették, de ezt az összefüggést későbbi vizsgálatok cáfolták. 

[189-196] 

A munkában bemutatott, a TTV fehérjék és a betegségekben azonosított autoantigének 

között fennálló szignifikáns hasonlóság alapjául szolgálhat a betegség-specifikus autoantitest 

termelésnek. A T-sejtes hátteret a humorális autoimmunitás elősegítéséhez, amely minden 

autoimmun bullosus dermatosis etiológiai hátterének fontos tényezője az ORF1 fehérje nem 

specifikus T-klón aktiválásra képes konzervált Arg-gazdag régiója biztosíthatja.  

A TTV pathogenezisben, az autoimmunitás kiváltásában betöltött pontos szerepe továbbra 

sem tisztázott. Munkánk során az in silico és in vitro adatokkal csupán megvizsgálni és felvetni 

kivántuk a TTV lehetséges szerepét a bőr autoimmun hólyagos megbetegedéseiben. 
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A TTV fertőzés szerepének elemzésekor a BP esetében egy második, magasabb 

átlagéletkorú kontroll csoporttal szemben is megvizsgáltuk a prevalencia értékek különbségének 

szignifikanciáját. Ismeretes, hogy a BP késői manifesztációjú betegség, illetve, hogy a TTV 

fertőzés terjedését ismerve, szükségesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a betegek kora független 

faktor-e a prevalencia különbségek értékelésében. A prevalenciaértékek az idősebb, kontroll 

populációval szemben történő vizsgálatkor is szignifikáns különbséget mutattak, ezzel igazoltuk, 

hogy vizsgálatunkban a kor független faktor. 

Az a tény, hogy a TTV pozitivitás nem korrelált egy autoantitest pozitvitással sem, 

összhangban van in silico adatainkkal, melyek szerint gyakorta előforduló TTV szekvenciák 

hasonlóságot mutattak a BP180 és a BP230 antigén doménjaival is.  

Az in vitro kísérlet továbbá rámutatott arra, hogy a BP-s betegek limfocitái felismerik a 

TTV eredetű szekvenciát. A kvázi kozervált, Arg gazdag peptid mind a 4 vizsgált beteg esetében 

erős proliferációs választ indukált. A kontrollként választott egyénektől izolált limfociták ezzel 

szemben nem reagáltak a peptidre, csupán egy koncentrációban és egy betegnél tapasztaltunk egy 

gyengébb proliferációs választ. Az in vitro LTT assay kimenetele az in silico és PCR adatok 

tükrében tehát további eredményekkel erősítette meg hipotézisünket.  

Bár további szerológiai konfirmáció jelenleg nem elérhető, a szignifikánsan magas TTV 

DNS előfordulása a BP betegek szérumában együttesen az in silico vizsgálataink eredményeivel 

arra enged következtetni, hogy a vírusnak szerepe lehet a betegség pathomechanizmusában. 
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