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I. BEVEZETÉS 
 

A TORQUE TENO VÍRUS (TTV): egy nem pathogén vírus?  

 

 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.  

Azóta a TTV intenzív kutatás tárgya. Számos földrajzi populációban és klinikai területen 

jelenléte és szerepe különböző pathológiai folyamatokban került kivizsgálásra. A nemzetközi 

adatok szerint a vírus meglepően magas arányban van jelen az egészséges populációban is. A 

magas prevalencia, a TTV hordozás stabilitása, és a pathogenitás definitív bizonyítatlansága ún. 

kommenzalista v. orphan vírust sejtet. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy több vírussal 

kapcsolatban évekig állt fenn az „orphan vírus” 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. 

  

A TTV genom heterogenitása 

  

 A TTV esetében extrém fokú genomi heterogenitás tapasztalható, két izolátum teljes 

genomi szekvenciája akár több mint 50%-ban is eltérhet egymástól. Ebben a tulajdonságában a 

TTV a legtöbb DNS vírustól nagyban különbözik. A heterogenitás eloszlása a teljes genomon 

egyenlő mértékű, néhány rövidebb, konzervált szakasztól eltekintve: ezek a nem kódoló (UTR) 

szakasz a genomban, ill. az első és egyben legnagyobb ORF egy régiója (N22).   

 Az vírusgenom heterogenitást tovább fokozza az a tény is, hogy az igen nagymértékben 

különböző genommal rendelkező TT vírusok is képesek egymással genetikai rekombinációra.  

 

A TTV jelenlétének kimutatása, diagnosztikai módszerek  

 

 A TTV hordozás verifikálása napjainkig nehézségekbe ütközik. Ennek okai:  
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1. Nem ismerjük pontosan a TTV célsejtjeit/szöveteit – bár számos szövetből kimutattak a 

TTV 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 humoralis vagy cellularis reakcióknak milyen szerepe 

lehet a klinikai diagnosztikában. 

3. Ma olyan, rutinszerűen alkalmazható laboratóriumi módszert nem ismerünk, amely virális 

eredetű antigént felismerő ellenanyag v. akár a virális antigének kimutatására rutinszerűen 

alkalmas lenne. 

4. A kimutatás a felfedezéstől számító korai szakaszban tradicionálisan az N22 régióra 

korlátozódott nested és seminested PCR technológiával történik. Az UTR szerkezetének 

megismerése után erre a régióra is terveztek rendszereket.. 

5. 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 seminested PCR-ek szenzitivitási határa kb. 102-103 

genomi kópia/ml.  A real-time technológia bevezetésével az érzékenységi határ 

kitolódott, megvalósult a kvantifikálás lehetősége 102-109 kópia/ml tartományban sikerült 

kvantitatív vírus-meghatározásokat végezni.   

  

A TTV és az autoimmunitás lehetséges kapcsolatai 

 

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

kapcsolatára. Régóta ismert tényező, hogy a vírus a magában a csontvelőben, csontvelői eredetű 

sejtekben, a limfoid szövetekben és a perifériális vér monocitáiban és limfocitáiban is – újabb 

eredmények szerint csak az aktivált sejtekben - képes a szaporodásra. Tény, hogy számos 

szisztémás autoimmun betegségben (RA, SLE) figyelték meg a limfociták kóros viselkedését, 

valamint a sejtaktivációt követő eltérő apoptotikus folyamatokat, melyek hozzájárulhatnak az 

immunrendszer kóros túlműködéséhez ezekben a kórképekben.  

A sclerosis multiplexben szenvedő betegekben kialakuló CD4+ T-sejtes autoimmunitás 

környezeti triggerelő faktorait vizsgálva a központi idegrendszer szöveteit infiltráló, 
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neurotropismust mutató specifikus T-sejt klónok felismertek bizonyos TTV vírus eredetű 

peptideket (Sospedra és mtsai, 2005) . 

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

régiójának konzervált (N22), arginin-gazdag régiójából származott. Ez a régió T-sejt aktivátornak 

bizonyult és szubsztrátja lehet a humán toll-like receptor 9 (TLR9)-nek, amely receptor szerepe 

szintén intenzíven kutatott az autoimmunitás kiváltásában. 

A pathogének indukálta autoimmunitás egyik feltételezett mechanizmusa az ún. 

molekuláris mimikri, 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. 

A TTV prevalencia számos olyan autoimmun eredetű betegségben meghatározásra került, 

melyekben környezeti faktorként felmerül a vírusok triggerelő szerepe, így rheumatoid arthritis 

(RA), osteoarthritis (OA), sclerosis multiplex (MS), autoimmun hepatitis, SLE és idiopathiás 

myopathiák (dermatomyositis, polymyositis) által érintett betegekben, melyek közül SLE-ben és 

juvenilis dermatomyositisben volt jelenléte sziginifikánsan emelkedett. Korábbi kutatási 

munkásságom eredményei alapján én sem tartom kizártnak, hogy a vírus multifaktoriális 

autoimmun betegségek triggerelő faktoraként számbavehető: 

A TTV hordozásról 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.  
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II. CÉLKITŰZÉS  
 

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

autoimmunitás megindításában betöltött lehetséges szerepének komplex in silico és in vitro 

vizsgálatát tűztem ki célul.  

Három, a bőr ismert autoantigénjei ellen irányuló, hólyagképződéssel járó kórkép – a 

bullosus pemphigoid (BP), a pemphigus betegségcsoport (pemphigus vulgaris (PV) és foliaceus 

(PF)) valamint a dermatitis herpetiformis (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 PCR vizsgálatainkkal a betegek és kontrollok szérumából izolált nukleinsav-

extraktum TTV DNS pozitivitásának, az egyes, autoantitestek által definiált csoportok 

prevalencia értékeiknek felmérését és összehasonlító elemzését tűztük ki célul.  

• Valószínűsíthető összefüggés esetén vizsgáljuk adott betegségcsoportban a TTV eredetű 

antigének ellen irányuló celluláris immunválasz kimutathatóságát, ill. specifikusságát in 

vitro limfocita aktivációs rendszerben szintetikus peptidek segítségével.  
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III. BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK 
 

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 BP  (n = 40, átlagéletkor 74,3 ± 11.0 év, 

11/40 ffi), PV (n = 33, átlagéletkor 56.8 ± 13.65 év, 12/33 ffi), DH (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 1/4 ffi) és 3 kontroll személy 

(C1-3 átlagéletkor: 49.5 ± 11.2 év 0/3 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 bazális membrán ellen irányuló keringő 

IgG típusú ellenanyagok jelenlétének indirekt immunfluoreszcenciával (IDIF) 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 hisztológiai és 

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

dezmoszómális ellenanyagok jelenlétének IDIF kimutatásával 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.  

Kontrollként különböző, autoimmun vagy gyulladásos betegségben nem szenvedő 

egyének korábban archivált szérum-mintáit vizsgáltuk – az első csoport (K1) a teljes, az összes 

autoimmun beteget tartalmazó csoporthoz korban és nemben illeszkedően 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.  
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Protein és epitóp szintű hasonlóság vizsgálatok 

 

A hólyagos autoimmun bőrbetegségek 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 

fehérje-szekvenciákat az 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. 

In silico analízist végeztünk a következő felsorolt autoantigénként azonosított régiókra:  

BP 

• BP180: NC16 régió (aa 1 – 566),  

• BP180: NC16A régió (aa 489-566)  

• BP180: C-terminális régió (aa 1252-1532);  

• BP230: C-terminális domén B és C szubdoménjei (aa 1946 – 2649);  

PV és PF 

• Dsg3 (PV): extracelluláris domének (EC1-4 részlet) (aa 87-566); 

• Dsg1 (PV és PF): extracelluláris domének  (EC1-4 részlet) (aa 84-569)  

DH 

• Teljes TG3 

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

kivitelezésekor elvégeztük a rövid, egzakt 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 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.   
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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 vírus-nukleinsav 

extrahálását párhuzamosan végeztük.  

A vírus nukleinsav extraktum 200μl 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 rendszerben 

érzékeny és a specifikusságot biztosító SYBR-GREEN melting curve analysis segítségével 

történt.  

 

Peptid tervezés 

 

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

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

(Sospedra és mtsai, 2005).  A peptidszekvencia előállítása szilárd fázison történő kémiai 

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

 

Limfocita 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 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 

 - 8 - 



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. (2004) 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 

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

értéke 2,5 felett volt.    
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IV. EREDMÉNYEK 
 

Autoantigén és TTV szekvencia hasonlóság-analízis 

 

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.  

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 szignifikáns hasonlóságot kimutatnunk.  

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  

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). 

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) 

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

azonosítottunk, az E értékek 16 és 21 közötti értékeket mutattak, átlagosan 23.5 S score-ral. 

 

A TTV fehérjékkel átfedést mutató humán autoantigén szekvenciák antigenitás-predickiója 

      

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. Nyolc immunogén részletet fedett át a PPB eredményekkel, 

számos SEM átfedéssel melyek közül 7 esetben a rövid részletben a szekvencia is azonos volt. A 
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PPB, SEM BLAST találatok ill. immunogén prediktálta részletek átfedését 5 pozícióban figyeltük 

meg. 

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. 

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

Ezen 704 aa hosszú szakaszon 1.0312 értékű antigenitást prediktáltunk. 

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  átlagosan 1,0197 antigenitás értéket mutatott. 28 a 

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

szekvencia egyezésekre.   

 

 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) kisebb fokú, nem 

szignifikáns emelkedettség tendencia volt kimutatható.  

A TTV DNS pozitivitás a BP betegcsoportban magasabb volt, mint a DH vagy PV 

csoport esetében ill. szignifikánsan magasabbnak bizonyult mindkét kontroll csoporttal szemben 

(BP: 36/40 vs. K2: 31/50, p < 0,032). 

 

IV.  A szérum TTV DNS pozitivitás és a BP autoantitestek asszociációs vizsgálata 

 

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 
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pozitív (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. 

  

IV.  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). 
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V. MEGBESZÉLÉS 
 

Jelen munkámban a TTV lehetséges szerepét kívántam 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 nagyobb fokú (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 vizsgálata során a TTV-eredetű szekvenciák és az immunogénnek 

prediktált részletek kiemelendő mértékű egyezést mutattak.  

Ezzel párhuzamosan SYBR-GREEN I alapú melting-curve analízissel végzett PCR 

kimutatást is végeztünk a vizsgált betegek vérmintáiban a vírus 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. Ezzel szemben a BP betegek esetében jelentős 

különbséget tapasztaltunk – a TTV prevalencia ebben a betegcsoportban szignifikánsan 

emelkedett volt (BP vs. K2: p< 0,032).    

A prevalencia értékek valamint az autoantiest pozitivitás alkotta BP csoportok közötti 

összefüggések vizsgálata nem mutatott specifikus kapcsolatot. Figyelmet érdemel azonban, hogy 

a specifikus autoantitest kimutatás (ELISA ill. immunblott) metodikái denaturált antigének és a 

szérum-antitestek közötti reaktivitáson alapul, s így a konformációszenzitív ellenanyagokat nem 

feltétlenül nem mutatja ki.    

Az in vitro kísérlet továbbá rámutatott arra, hogy a BP-s betegek limfocitái felismerik a 

TTV eredetű szekvenciát. Ez a kvázi konzervált, Arg gazdag peptid mely a 4 vizsgált beteg 
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esetében erős proliferációs választ indukált. Az in vitro LTT assay kimenetele az in silico és PCR 

adatok tükrében tehát tovább erősítette hipotézisünket.  

Munkánk során az in silico és in vitro adatokkal csupán megvizsgálni és felvetni kívántuk 

a TTV lehetséges szerepét a bőr autoimmun hólyagos megbetegedéseiben. 

A szignifikánsan magas TTV DNS előfordulás BP betegek szérumában, az LTT során 

tapasztalt celluláris reaktivitás a konzervált peptidekkel szemben az in silico vizsgálataink 

eredményeivel együtt arra enged következtetni, hogy a vírusnak szerepe lehet a betegség 

pathomechanizmusában. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A vizsgált hólyagos megbetegedések közül a TTV vírus szerepe a PV és a DH 

patomechanizmusában a jelen disszertációban alkalmazott módszerekkel nem 

valószínűsíthető.  

• In silico eredményeink szerint a PV és a DH molekuláris targetjei csak kisebb fokú 

azonosságot mutatnak TTV eredetű szekvenciákkal,  

• A TTV DNS prevalencia a teljes, mindhárom betegcsoportot tartalmazó 

kohortban, valamint a PV és DH betegségcsoportok eseteiben is az egészséges 

populációhoz hasonlítható értéket mutatott  

 

A BP betegekben végzett TTV vizsgálatok, valamint az in silico módszerekkel 

megfigyelt eltérések szignifikánsnak bizonyultak 

• Jelentős, nagymértékű TTV – humán autoantigén szekvencia-egyezések és 

antigenitás illeszkedések a BP antigének vonatkozásában mutathatóak ki. A 

hasonlóság különösen magas volt az immunogén NC16 és NC16A domainban. 

• A TTV prevalencia BP betegekben szignifikánsabban magasabbnak bizonyult a 

kontroll (K2) adatokhoz képest (36/40 vs. K2: 31/50, p<0,032 ) 

• BP betegek limfocita izolátumai erős reaktivitást mutattak a TTV eredetű 

ORF1/N22 konzervált szekvenciát tartalmazó peptidre az in vitro limfocita 

transzformációs teszt során, a stimulációs index a kontroll izolátumokhoz  képest 

is szignifikánsan magasabb volt.   

 

Együttes in silico, in vitro PCR és sejtkísérletes adataink alapján tehát arra 

következtethetünk, hogy a hosszas TTV hordozás szerepet játszhat a BP pathogenezisében 
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