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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 
 

APC   antigén prezentáló sejt 

BMI   testtömeg index 

CARD 15  caspase-recruitment domain 15 

CD   cöliákia 

CD14   Cluster of Differentiation-14 

CMV   Cytomegalovirus 

CTLA4   cytotoxic T-lymphocyte-associated protein-4 

DC   dendritikus sejt 

ds-RNS  dupla-szálú RNS 

EMA   endomysium elleni antitest 

ESPGHAN  Európai Gyermek Gasztroenterológiai Társaság 

GAPDH  glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

GPI   glikozil-foszfatidilinozitol 

HbA1c   glikozilált hemoglobin A1 

HLA   humán leukocita antigén 

HSP 70  hősokk protein 70 (heat shock protein) 

HSP60   hősokk protein 60 (heat shock protein) 

IEC   intesztinális epiteliális sejt 

IEL   intraepiteliális limfocita 

IFN   interferon 

IFN-   interferon-gamma 

IgA   immunglobulin A 

IL-15   interleukin 15 

IL   interleukin 

LBP   LPS kötő fehérje 

LPS    lipopoliszaccharid 

LRR   leucinban gazdag ismétlődés 

MHC   major hisztokompatibilitási komplex 

NK sejt  természetes ölő sejt 

PAMP   patogén-asszociált molekuláris mintázat 

PCR    polimeráz láncreakció  

PGN   peptidoglikán 

PTPN22  protein tyrosin phosphatase non-receptor 22 
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RNS   ribonukleinsav 

RFLP   restrikciós fragment hosszúság polimorfizmus  

SD   standard deviáció 

SNP   egypontos nukleotid polimorfizmus  

T1DM   1-es típusú diabetes mellitus 

TLR   Toll like receptor 

TNF-   tumor nekrózis faktor alfa 

tTG   szöveti transzglutamináz 
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BEVEZETÉS 
 
 

Cöliákia  
 

A cöliákia  (CD) a vékonybél krónikus, malabszorpcióval járó betegsége, amelyet a 

búzában található gliadin, valamint az árpa, a rozs és a zab prolaminjai váltanak ki (1).  

A kórkép kialakulásáért többek között a gasztrointesztinális immunrendszer működési 

zavara is felelőssé tehető. Bizonyos gliadin peptidek, például a p57-p89, közvetlenül 

képesek aktiválni az adaptív immunrendszert. Ezen peptidek natív vagy szöveti 

transzglutamináz által dezaminált formái az antigén prezentáló sejtek (APC) HLA-DQ2 

illetve HLA-DQ8 molekuláihoz kapcsolódva CD4+ T sejteket aktiválnak. Ezek a CD4+ 

T sejtek aktiválják a CD8+ T sejteket és a fibroblasztokat, fokozzák az enterociták 

apoptózisát, valamint elősegítik a B sejtek plazmasejtekké történő differenciálódását, 

melyek azután anti-gliadin és anti-transzglutamináz antitesteket termelnek (2). 

Érdekes módon más gliadin peptidek, például a p31-p43, természetes immunválaszt 

váltanak ki (3). Ezek a peptidek nem kötődnek az APC-k HLA-DQ2 illetve HLA-DQ8 

molekuláihoz, így nem is stimulálják a CD4+ T sejteket. Az intesztinális 

monociták/makrofágok és dendritikus sejtek közvetlenül felismerhetik a p31-p43 

gliadin peptidet a Toll like receptor (TLR) vagy más mintázat felismerő receptorokon 

keresztül, melynek hatására Interleukin-15 (IL-15) szabadul fel (4). Az IL-15 fokozza 

az intraepiteliális limfociták (IEL) migrációját és expanzióját, valamint védi a CD4+ T 

sejteket az apoptózistól, ami ezáltal az adaptív immunrendszer perzisztens aktivációját 

eredményezheti (5). 

A cöliákia patomechanizmusában bakteriális és virális peptidek is szerepet 

játszhatnak. Az enterális mikroflóra szerepe mellett szól az a vizsgálati eredmény, 

melyben kezeletlen és kezelt cöliákiás betegek jejunumából vett mintákban kimutatható 

volt egy pálca alakú baktérium, míg a kontrollokban nem (6, 7). A bakteriális 

produktumok adjuvánsként hathatnak a TLR-kon keresztül, így elősegíthetik a gliadin 

reaktív CD4+ T sejtek aktivációját a lamina propriában (7). 
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A cöliákia és a HLA rendszer 
 

A cöliákia egy olyan multifaktoriális betegség, amelyben a környezeti hatások 

(glutén bevitel) mellett egy adott genetikai háttér is szükséges a fogékonysághoz. A 

cöliákiás betegek családjában a betegség halmozottan fordul elő, elsőfokú rokonok 

között a prevalencia 1-18%, általában 10% körüli (8). 

A környezeti faktorok és genetikai háttér hatására utal, hogy monozigóta ikrekben a 

konkordancia 86%, míg dizigótákban csak 20% (9). A diszkordánsnak tűnő ikerpárok 

egy részében is igazolták, hogy az egészségesnek tűnő gyermekben a cöliákia csendes 

formában perzisztál. 

A cöliákia erős összefüggést mutat a HLA II. DR3-DQ2 vagy DR5/7-DQ2 

haplotípussal. A DQ2 és/vagy DQ8 antigén gyakorlatilag minden cöliákiásban előfordul 

(10). A DQ2 molekula egy alfa/beta láncból álló heterodimer, mely az immunválaszban 

szerepet játszó sejtek felszínén helyezkedik el, és a DQA1 *0501 és DQB1 *02 allélok 

kódolják. Az allélok lehetnek cisz helyzetben, azaz ugyanazon a kromoszómán, vagy 

transz pozícióban, vagyis különböző kromoszómán. Az előbbi figyelhető meg a HLA-

DR3 antigént hordozókban, az utóbbi pedig azokban, akik HLA-DR5/DR7 

heterozigóták. A heterodimer szintetizálása szempontjából mindegy, hogy ezek az 

allélok cisz, vagy transz pozícióban helyezkednek el. 

A cöliákiás betegek 90%-a DQ2 pozitív és 10%-ban DQ8 pozitív (DR4 haplotípus). 

Azoknál, akiknél egyik allél sem mutatható ki nagyon kicsi az esély, hogy cöliákia 

kialakuljon. Azokban az országokban, ahol a DR3 génfrekvancia alacsony, mint Kína, 

Japán és a fekete afrikai országok, ott a cöliákia előfordulása is igen ritka. 

 

1-es típusú diabetes mellitus 
 

Az 1-es típusú diabetes mellitus (T1DM) a pancreas β-sejtjeinek pusztulása miatt 

kialakult inzulinhiány következtében jön létre. A WHO felosztása szerint két 

alcsoportot különböztethetünk meg: autoimmun mechanizmussal kialakuló (1/a) és 

idiopathiás (1/b) formát (11). 

Az autoimmun mechanizmus során a β-sejtek pusztulását a genetikailag fogékony 

személyekben a környezeti faktorok hatására beinduló T-sejt mediált immunfolyamat 

idézi elő, míg az idiopathiás esetek heterogén csoportot alkotnak. A T1DM incidenciája 

világszerte emelkedik, a növekedés átlagosan évi 3% körüli, ami a betegség 

prevalenciájának jelentős növekedését eredményezi.  
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Az egyik legismertebb modell szerint az autoimmun folyamat első lépéseként 

közvetlenül a β-sejteket éri vírusfertőzés, míg a „molekuláris mimikri modell” szerint a 

β-sejt fehérjéivel homológ vírussal fertőzött sejt (tehát nem a β–sejt) ellen indul meg a 

primér immunválasz. A fertőzött sejt HLA I. osztályú molekulával komplexben virális 

antigéneket expresszál, melyeket a CD8+ T limfociták felismernek. Az elsődlegesen 

fertőzött vagy vírust fagocitált makrofágok HLA II. osztályú molekuláik révén virális 

fehérjéket prezentálnak a CD4+ T sejtek számára. A CD4+ helper T sejtek egyrészt 

elősegítik a CD8+ T limfociták citoxikus effektor sejtté válását, másrészt aktiválják az 

auto-antitesteket termelő β-sejteket. 

A szigetsejtek pusztulásának két feltételezett mechanizmusa ismert, a direkt és az 

indirekt út. A direkt β-sejt pusztulás során az antigén-specifikus CD8+ citotoxikus T 

sejtek felismerik a β-sejtek felszínén a HLA I. molekulával komplexben kötött, virális 

aminosav-szekvenciával rokon auto-antigéneket, melynek eredménye egyes ko-

stimulátor molekulák (FAS/FASL) felszaporodása. A szignáltranszdukciós folyamat 

végeredményeként bekövetkezik a β-sejtek apoptózisa. Az indirekt útvonal szerint az 

APC-k (makrofágok, dendritikus sejtek) felszínén HLA II. osztályú molekulával 

komplexben autoantigének prezentálódnak, melyet az antigénspecifikus CD4+ T helper 

sejtek ismernek fel. Ennek következtében a ko-stimulátor molekulák (CD28/CD80) up-

regulálódnak, a T helper és az APC sejtekből pedig különféle citokinek (interferon-

gamma, tumor nekrózis faktor alfa, nitrogén monoxid) szabadulnak fel, melyek a 

környező β-sejtek apoptózisát okozzák. A fent említett folyamatokat támasztja alá a 

T1DM kezdeti szakaszában észlelt insulitis, melynek során igazolták, hogy a pancreas 

Langerhans szigetekben CD8+ citotoxikus, CD4+ T helper sejtek, makrofágok és NK 

sejtek halmozódnak fel. A szigetsejtek pusztulását klinikailag az inzulintermelő 

kapacitás csökkenése, majd megszűnése jellemzi (12). 

 

Genetikai faktorok szerepe az autoimmunitásban 
 

A T1DM előfordulása 10%-ban familiáris, 90%-ban sporadikus, de mindkét esetben 

alapvető szerepet játszik a genetikai fogékonyság. Az eddig azonosított, T1DM-re 

hajlamosító genetikai tényezők mindkét előfordulási formában jelentőséggel bírnak. A 

hajlamosító allélt hordozók csak kis hányadánál alakul ki a cukorbetegség, ami a 

betegségre hajlamosító allélok kismértékű penetranciájára utal. 

A T1DM pathomechanizmusának megismeréséhez elengedhetetlen a genetikai 

faktorok szerepének megismerése a β-sejt specifikus autoimmunitás megjelenésében. A 
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T1DM iránti genetikai fogékonyság poligénes öröklődésmenetet mutat, az eddigi 

vizsgálatok alapján több mint 25 génrégióval hozták összefüggésbe. Ezek közül 18-at 

számmal (IDDM 1-18) jelöltek és hét elnevezés nélküli lókusz. Összefoglaló áttekintés 

a T1Dbase (www.t1dbase.org) webhely alatt található meg. T1DM esetében négy 

genetikai lókusz szerepét igazolták.  

A HLA lókusz T1DM esetében a családi halmozódás 40-50 %-áért felelős. A minor 

hajlamosító gének közül az inzulingén, a CTLA4 és PTPN22 együttesen kb 15-20 %-

ban játszik szerepet a genetikai háttér kialakításában (13, 14). 

 

A diabetes mellitus és a HLA rendszer kapcsolata 
 

A humán leukocita antigéneket a 6-os kromoszóma p21.3 régiója, az úgynevezett 

major hisztokompatibilitási komplex (MHC) kódolja. Ebben a régióban több mint 100 

gén helyezkedik el, melyeket a kromoszómán való helyük és funkciójuk alapján több 

osztályba sorolnak. 

Az I. osztályba tartozó HLA antigének (HLA A, B, C) megtalálhatók minden 

magvas sejten és a trombocitákon. Ezek az antigének a CD8+ citotoxikus T 

limfocitákkal reagálnak, egy polipeptid láncból és egy beta2 –mikroglobulinból állnak 

és sejtfelszíni antigéneket kódolnak. 

A II. osztályú HLA antigének (HLA DR, DQ, DP) a B limfocitákon, az aktivált T 

sejteken, a monocitákon és a makrofágokon találhatók meg. Szerkezetileg 2 polipeptid 

láncból állnak és sejtfelszíni antigéneket kódolnak. A DQ molekulák heterodimerek, 

azaz a két polipeptid láncot különböző gének, a DQA1 és a DQB1 gének kódolják. A 

diabetes kialakulását a DQB1 allélek inkább befolyásolják, mivel fehérjetermékeik 

közvetlenül részt vesznek az antigénprezentációban és a T sejtek aktiválásában. A HLA 

molekulák szerkezeti különbségei határozzák meg a genetikai védő vagy hajlamosító 

tulajdonságot. E térszerkezeti különbségek hátterében a fehérjelánc aminosav 

sorrendbeli különbségek állnak. A pancreas szigetsejtek károsodásában főként a HLA 

DQ molekulák játszanak döntő szerepet. 

A HLA DR-DQ haplotípusok diabetesre hajlamosító effektusa jelentős etnikai és 

geográfiai eltéréseket mutat (15, 16, 17, 18). Ennek egyik oka lehet, hogy a különböző 

etnikai csoportokban az egyes hajlamosító vagy védő HLA haplotípusok eltérő 

gyakorisággal fordulnak elő a szelekció és genetikai sodródás („genetic drift”) miatt. A 

szelekciót befolyásoló környezeti hatások közé tartoznak a különböző fertőző 

betegségek vagy táplálék összetevők (pl. glutén). A másik tényező lehet, hogy a HLA 

haplotípusokon előforduló DRB1, DQA1 és DQB1 allélok kombinációi az egyes etnikai 
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csoportokban eltérőek és a különböző allélkombinációk pedig nem egyformán 

diabetogén hatásúak. Harmadrészt az eltérő incidenciát mutató népcsoportokban a 

diabetes kialakulásában szerepet játszó környezeti tényezők eltérő mértékben vannak 

jelen, ezért a betegség penetranciája variábilis. Erre utal az a tény is, hogy az etnikailag 

és genetikailag egymáshoz hasonló európai népcsoportokban a diabetes incidenciája 

széles tartományban mozog. Ezért van létjogosultsága a populáció specifikus 

diabetogén és védő HLA variánsok tanulmányozásának, melyek lehetőséget nyújtanak a 

patogenezis megismerésében, valamint a veszélyeztetett egyének azonosításában. 

Az T1DM kialakulásában az MHC II. régióban elhelyezkedő HLA-lókuszok, a 

DRB1 *03 és a DRB1 *04 (DR3, DR4) játszanak kulcsszerepet. A legnagyobb diabetes 

rizikóval a HLA DQA1 *0301-DQB1 *0302 (DQ8) és a HLA DQA1 *0501-DQB1 

*0201 (DQ2) haplotípusok járnak. A DQ8-cal a DR4, a DQ2-vel a DR3 allél 

kapcsolódik a leggyakrabban. A DQ2-DR3/DQ2-DR4 heterozigóták az 

átlagnépességhez képest 24-szeres kockázatot hordoznak az T1DM kialakulása 

tekintetében (19). 

  A magyar populációban a DRB1 *03-DQA1 *0501-DQB1 *0201 a leggyakoribb 

diabetogén haplotípus, mely a legnagyobb kockázatot jelenti a mediterrán országokban. 

A többi hajlamosító haplotípust megfigyelve kimutatták, hogy hazánkban a skandináv 

országokra jellemző DRB1 *04-DQA1 *0301-DQB1 *0302 haplotípus csoport nagyobb 

kockázatot jelent, mit a fent említett DR3 haplotípus. Fontos, hogy a DRB1 *04-DQA1 

*0301-DQB1 *0302 haplotípuson észlelhető DRB1 allélek hajlamosító hatásában 

kifejezett földrajzi eltérések jellemzők. 

Észak Európában a DRB1 *0401 hatása a legerősebb, melyet a *0404 allél követ, de 

a görög és olasz népességben a *0405 és *0402 allélek diabetogén hatása még 

kifejezettebb (18, 19, 20). 

A HLA-rendszer azonban nemcsak az T1DM iránti genetikai fogékonyságot, hanem 

a betegséggel szembeni védelmet is meghatározza. Az asszociációs vizsgálatok 

tanulsága szerint a HLA DRB1 *1501 (DR2)-DQA1 *0102-DQB1 *0602 (DQ6) 

haplotípus jelenti a legkifejezettebb védelmet az T1DM kialakulásával szemben (19). 

Fontos megjegyezni, hogy a DRB1 *0403 és DQB1 *0302 által definiált haplotípus 

erősen protektív hatású, ellentétben a DQB1 *0302 más DRB1 *04 allélokkal alkotott 

kombinációival. A jelenség oka nem ismert, talán specifikus a DRB1 *0403 allélre vagy 

egy kapcsolt génre, a HLA 2. osztályú génrégiójában. 

A magyar populációban gyakori védő haplotípus csoport a DRB1 *11/12/13- DQA1 

*05-DQB1 *0301, valamint a DRB1 *0701-DQA1 *0201-DQB1 *0201, DRB1 *1301-
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DQA1 *0103-DQB1 *0603 és a DRB1 *1401-DQA1 *0104- DQB1 *0503 

kombinációk. Ezek a DQ6 haplotípushoz hasonlóan nagyrészt domináns módon 

örökítik át a protektív hatást. 

Említést érdemel, hogy a DRB1 *0701-DQA1 *0201-DQB1 *0303 haplotípus védő 

hatású, míg ugyanez a DQB1 allél a DR9 haplotípussal neutrális hatású.   

A T1DM iránti hajlam öröklésmenete nem követi a mendeli szabályokat, azonban 

általános elvként elfogadott, hogy a diabetesre hajlamosító HLA haplotípusok (DRB1 

*04-DQA1 *0301-DQB1 *0302, DRB1 *03-DQA1 *0501-DQB1 *0201) hatása 

recesszív módon valósul meg, míg a kifejezetten védő hatású haplotípusok (DRB1 

*1501-DQB1 *0602, DRB1 *1301-DQB1 *0603) domináns módon viselkednek (12). 

A fenti adatokat összefoglalva találhatjuk az 1. táblázatban. 
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1. táblázat: HLA II. osztályú DR-DQ kapcsoltsági minták és T1DM-re való hajlam a 

kaukázusi rasszban. 

 

HLA-DR DQA1 DQB1 DRB1 Hajlam 

DR2 0102 0602 1501 Véd 

DR2 0102 0502  1601 Hajlamosít 

DR2 0103 0601 1502 Nincs hatása 

DR3 0501 0201 0301 Erősen hajlamosít 

DR4 0301 0302 0401 Erősen hajlamosít 

DR4 0301 0302 0402 Hajlamosít 

DR4 0301 0302 0403 Nincs hatása 

DR4 0301 0302 0404 Hajlamosít 

DR4 0301 0302 0405 Erősen hajlamosít 

DR4 0301 0301 0401 Nincs hatása 

DR4 0301 0303 0401 Nincs hatása 

DR6 0101 0503 1401 Véd 

DR7 0201 0303 0701 Véd 

DR8 0401 0402 0801 Hajlamosít 

 

Az 1. táblázatban foglaltuk össze az 1-es típusú diabetes mellitus és a HLA II. 
haplotípusok közötti összefüggéseket. Rövidítések: HLA= humán leukocita antigén 
 
 
Diabetes és cöliákia 
 

Már régóta ismert az a tény, hogy a cöliákia előfordulása jóval gyakoribb 1-es 

típusú diabetesek körében, mint a normál populációban. 

Nemzetközi irodalmi adatok alapján az 1-es típusú diabetesben szenvedők között a 

cöliákia előfordulása 6-7 %-ra tehető (21, 22). Szűrővizsgálatok eredményei alapján a 

CD prevalenciája T1DM betegek között országonként igen különböző, 1,6-13,4% 

közötti (2. táblázat). 

Savilahti vizsgálatában 110 T1DM-s gyermeknél végzett jejunális biopsziát, és a 

betegek 7%-ban boholyatrofiát észlelt (23). A T1DM és CD gyakori együttes 

előfordulás hátterében a közös genetikai prediszpozíció állhat, melyre a HLA-DR3 

gyakoribb előfordulása is utalhat (24).  
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Cöliákia kialakulására a legfontosabb tényező a DQA1 *0501-DQB1 *0201 

heterodimer jelenléte, mely viszont T1DM-ben is rizikófaktor (25).  

Az esetek többségében a T1DM-ben kialakuló CD nem jelentkezik típusos klinikai 

tünetekkel a jelenlévő boholyatrófia ellenére.  

Az IgA alapú anti endomysium antitestek (EMA) használatával magas specificitású és 

szenzitivitású diagnosztikus eszköz áll rendelkezésünkre gluténszenzitív enteropathia 

esetén. Azonban többen beszámoltak arról, hogy magas a fals pozitív esetek aránya, ha 

diabeteses populációt szűrnek CD-re (26, 27, 28). Elképzelhető, hogy ezekben az 

esetekben a pozitív EMA látens cöliákiára utal. Azonban normális boholyszerkezet 

mellett is emelkedett a / T sejtek száma, mely lehetővé teszi a látens CD korai 

diagnózisát (29, 30). 

Az T1DM és CD ismert gyakori társulásának fényében nem meglepő, hogy a CD 

iránti örökletes fogékonyság ugyancsak a HLA I. és II. csoport alléljeihez kötődik. 

Szoros összefüggést mutattak ki a CD- és a DQ2-molekulát kódoló DQA1 *0501-

DQB1 *0201 között (31). 
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2. táblázat: A cöliákia előfordulási gyakorisága T1DM-ben a különböző országokban 
 

Ország 
Prevalencia (%) 

(95% CI) 
Ref. 

Algéria 16,4 (9.77-23,03) (32) 

Ausztria 3,0 (1,33-4,67) (33) 

Ausztrália 1,8 (0,27-3,33) (34) 

Kanada 5,1 (2,29-7,91) (27) 

Csehország 4,1 (2,01-6,19) (35) 

Finnország 2,4 (1,32-3,48) (36) 

Németország 1,3 (0,61-1,99) (37) 

Olaszország 5,7 (3,65-7,75) (38) 

Svédország 6,0 (1,66-10,34) (39) 

Egyesült Királyság 2,0 (1,01-2,99) (40) 

USA 4,1 (1,47-6,73) (41) 

A 2. táblázatban a T1DM és a cöliákia előfordulási gyakoriságát láthatjuk különböző 
országokban 
 

Toll like receptorok  
 

Az emlősökben megtalálható Toll like receptor  család mai tudásunk szerint 11 

tagból áll. Ezek olyan I-es típusú transzmembrán receptorok, melyek különböző 

mikroorganizmusok konzervatív mintázatait [(baktérium sejtfalának lipopoliszaccharid 

(LPS) összetevője, bakteriális DNS és virális dupla-szálú RNS (ds-RNS), patogén-

asszociált molekuláris mintázat, PAMP)] ismerik fel (42) (1. ábra). A Toll like 

receptorok az immunsejtek -, szívizom sejtek -, légúti epitel sejtek - és a vérben keringő 

sejtes elemek felszínén találhatók (43). 

A TLR stimulációjával elindított folyamat a proinflammatorikus citokinek 

szekréciójához vezet. Az elsőként felfedezett humán TLR a TLR4 volt, ami elsősorban 

a Gram negatív baktériumok LPS-ját felismerő receptor, de vírusok elleni immunitásban 

is kimutatták szerepét (44). A TLR2-t elsődlegesen a Gram-pozítív baktériumok 

produktumai, a TLR3-at pedig vírusok dupla szálú RNS-ei aktiválják (45, 46). 
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1. ábra: A Toll like receptor család (Cario E nyomán 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ke ceptor 2 
 

Az 1. ábrán a Toll like receptor (TLR) család sematikus ábrázolását láthatjuk. A 
humán TLR-k felépítése evolúciós szempontból konzervatív és a pathogén mikróbák 
konzervatív építőelemeit ismeri fel: baktériumok sejtfalának lipopoliszaccharid (LPS) 
összetevőit, bakteriális DNS-t, virális szimpla-szálú (ss RNS) és dupla-szálú RNS-t (ds 
RNS), metilált DNS-t (CpG DNS). A TLR stimulációjával elindított folyamat a 
proinflammatorikus citokinek szekréciójához vezet. 

 

 

Toll like receptor 2 
 

A TLR2 egy 784 aminosavból álló és kb. 90 kDa molekulatömegű transzmembrán 

protein, extracelluláris doménje 18-20 LRR (leucinban gazdag ismétlődés) területet 

tartalmaz (48). A TLR2 kódoló TLR2 gén a 4-es kromoszóma hosszú karján (4q32) 

helyezkedik le, 2 exonja van, de a teljes kódoló szekvenciát a 2-es exon tartalmazza (1).  

A TLR2 főleg monocitákon/makrofágokon, mieloid dendritikus sejteken (DC), B 

sejteken, kisebb mértékben hízósejteken, epiteliális sejteken, keratinocitákon, endotel 

sejteken, NK (természetes ölő) sejteken, neutrofil granulocitákon, és néhány egyéb 

sejten (pl. mikroglia sejteken) expresszálódik (49-54). 

A TLR2 különféle mikroorganizmus egyes komponenseit ismeri fel: Gram-negatív 

baktériumok, a Mycoplasma és a Spirochaeták lipoproteinjeit, Gram pozitív 

baktériumok peptidoglikánját (PGN) és lipoteikolsavát, a Mycobacteriumok 

lipoarabinomannánját, a Trypanosoma Cruzi glikozil-foszfatidilinozitolját (GPI), a 

Staphylococcus epidermidis fenol oldékony modulinját, élesztők zimozánját, a 

Lipoprotein 
ds RNS 

ss RNS 

LPS 
Flagellin 

CpG DNS 

Uropatogén ligand 
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Treponema maltophilum glikolipidjeit, a Neisseria porinjait, valamint a Legionella, 

Leptospira interrogans, és a Porphyromonas gingivalis lipopoliszacharidját (42).  

A TLR2 a gyulladás során termelődő endogén szubsztrátok, így a HSP60 (55) és HSP70 

(56) hősokk fehérjék felismerésében is fontos szereppel bír. 

Ozinsky és munkatársai írták le, hogy a TLR2 a TLR1-el vagy TLR6-al 

heterodimert képezve ismeri fel ligandumait (57).  

A TLR1 és TLR6 szerkezete nagyon hasonló, ezért a TLR1 hiányában a TLR6 

kompenzálhatja a triacilált lipoproteinek felismerése során (42). A TLR2 direkt tud 

kapcsolódni a PGN-hoz (58). A TLR2 extracelluláris doménjén egy 25 aminosavból 

álló szekvencia (Ser40-Ile64) található, mely szerepet játszik a PGN kiváltott sejt 

aktivációért és valószínűleg a PGN kötéséért is (59).  

A CD14 elősegíti a PGN és egyéb bakteriális komponensek által indított TLR2 

jelátvitelt, de hiánya nem zárja ki a folyamatot (60, 61).  

 

Toll like receptor 3 
 

A TLR3 szintén I-es típusú transzmembrán fehérje, mely 904 aminosavból áll, kb. 

125 kDa molekulatömegű, extracelluláris doménje 23 LRR területet tartalmaz. A TLR3 

gén kódolja, amely a 4-es kromoszóma hosszú karján (4q25) található (62).  

A TLR3 fontos szerepet játszik a vírusok elleni immunválasz kialakulásában, bár 

szerepe több vírusfertőzés (pl. rágcsáló citomegalovírus, reovírus) esetében is vitatott 

(63). Ligandumként vírusok dsRNS-ét, valamint annak szintetikus analógját, a poli 

(I:C)-t (poliinozin-policitozin sav) ismeri fel (45). Egyes vélemények szerint az rRNS és 

tRNS is kiválthat TLR3 közvetített jelátvitelt akár fiziológiás körülmények között is, 

ami patológiás esetekben autoimmun betegség kialakulásához vezethet (64). A TLR3 

elsődlegesen a mieloid DC-k - emberekben a monocita eredetű DC-k és CD11+ DC-k, 

egerekben a CD8α+ DC-k- valamelyik intracelluláris vezikuláris kompartmentjében 

fejeződik ki, mely feltehetően endoszómális elhelyezkedésű, mivel az endoszóma 

savasodásának gátlása a poli (I:C) kiváltott jelátvitel megszűnéséhez vezethet (65). A 

TLR3 természetes ölő sejteken is expresszálódik (66), melynek különösen azoknál a 

vírusfertőzéseknél van jelentősége, amelyek az NK sejtek ölő képességét kiváltják, 

például a rágcsálók CMV fertőzése (67). Egyes adatok szerint a TLR3 konstitutív vagy 

indukálható formában expresszálódik humán fibroblasztokban (65, 68), epiteliális 

sejtekben (51, 69), asztrocitákban és glioblasztoma sejtvonalakban (70), endoteliális 

sejtekben (71) és T sejtekben (72) is. Tissari és mtsai igazolták, hogy a TLR3 gén 
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promóter régiójában egy interferon (INF) érzékeny elem található (ISRE), ezért 

feltételezhető, hogy az I-es típusú interferonok fokozhatják a TLR3 expresszióját DC-

kben, illetve epiteliális és endoteliális sejtekben (71, 73). 

 

Toll like receptor 4 
 

A TLR4 génje a 9q32-q33 kromoszóma szakaszon helyezkedik el. A896G 

polimorfizmusa a fehérje Asp299Gly cseréjét eredményezi, ami a receptor 

extracelluláris szerkezetének megváltozásán keresztül a TLR4 által közvetített jelátvitelt 

blokkolja. Kiechl és mtsai (74) a mutáns allélt hordozókban a keringő gyulladásos 

citokinek koncentrációját alacsonyabbnak találták, ami együtt járt a súlyos fertőzések 

gyakoribb előfordulásával, ugyanakkor csökkentette az ateroszklerózis kockázatát. 

A TLR4 a LPS aktiváció fő receptora, de működéséhez további fehérjék jelenléte 

(MD-2, CD14, LPS-kötő fehérje) is szükséges. A PAMP felismerésében fontos szerepet 

tölt be a caspase-recruitment domain 15 (CARD15) is. A PAMP felismerésekor a TLR 

jelátvitelt indít, melynek hatására több transzkripciós faktor is aktiválódik, köztük a 

nukleáris faktor κB. A TLR-ok szignáljának hatására a major hisztokompatibilitási 

komplex (MHC) és ko-stimulátor molekulák expressziója-, valamint a gyulladásos 

citokinek (IL-1, IL-6, TNF-α) és kemokinek (IL-8) termelése fokozódik (42).  

A TLR-kat a gasztrointesztinális traktus számos sejttípusa – epitel sejtek, a lamina 

propria intesztinális monocitái/makrofágjai és dendritikus sejtjei, miofibroblasztok, 

endotel sejtek és a szubmukóza adipocitái - expresszálja indukálható vagy konstitutív 

formában (75, 76). Az egészséges bél IEC-in a TLR2 és TLR4 csak kis mennyiségben 

fejeződik ki, ezáltal a luminalis baktériumok felismerése kevésbé hatékony (76).  

Ugyanakkor fokozott TLR2 és TLR4 expresszió figyelhető meg aktív colitis ulcerosás 

és Crohn betegek vastagbelében (51, 75). 

Egyes TLR4 A+896G, C+1196T polimorfizmusok, illetve a CARD15 G+2722C, C+2104T, 

3020insC polimorfizmusok esetén a természetes immunválasz csökkenése figyelhető 

meg (77, 78), ami szerepet játszhat egyes betegségek kialakulásának fokozott 

kockázatában, mint pl. a CARD 15 polimorfizmusok esetén nő a Crohn betegség 

kialakulásának a gyakorisága. Ezeket a polimorfizmusokat is vizsgálták nekrotizáló 

enterocolitisben szenvedő csecsemőkben, de eltérést náluk a referencia populációhoz 

viszonyítva nem találtak (79). 

A T1DM kialakulásában a kutatók jelentős szerepet tulajdonítanak a vírus okozta 

fertőzéseknek (80). A vírusok a TLR-khoz való kötődés révén hozzájárulhatnak a 
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proinflammatorikus citokinek szekréciójához és így a gyulladásos folyamat 

elindításához/fenntartásához. 

 

TNF- 
 

Az irodalomból ismert, hogy a multifunkcionális citokin, a tumor nekrózis faktor 

alfa (TNF-α) kulcsszerepet tölt be a gyulladásos, autoimmun és daganatos 

megbetegedések kialakulásában.  

A citokint elsősorban makrofágok termelik. Az immunregulációs folyamatok és 

ezek anyagcsere hatásainak egyik legfontosabb mediátora; proinflammatorikus és 

citotoxikus hatása révén pedig számos betegség patogenezisében meghatározó szerepet 

játszik. Kis koncentrációban aktiválja a védekező gyulladásos reakciókat, az ér endotel 

sejtjeiben adhéziós molekulák elválasztását serkenti, ezáltal neutrofilek, monociták és 

limfociták megtapadását segíti elő. Részt vesz a specifikus immunválasz 

koordinálásában is, hatására fokozódik a B limfociták immunglobulin termelése.  

A TNF- génje a 6-os kromoszóma rövid karján, a 21:3 lokuszon lokalizálódik (81), az 

MHC III. osztályú régiójában. Több DNS szintű polimorfizmusa ismert. 

A promoter régió 308-as helyén leírt G/A polimorfizmus (G-308A) befolyásolja a - 

különböző hatásokra - termelődő TNF-α mennyiségét. Az A allélt hordozó (-308GA) 

sejtek 20-40%-kal több TNF-α-t termelnek, mint a -308GG genotípusúak (82, 83). 

Több tanulmány talált összefüggést a TNF-α gén promoter régió 238-as helyén 

található G/A polimorfizmus (G-238A) és autoimmun (84-86) -, illetve gyulladásos  

betegségek között (87, 88, 89), bár a polimorfizmus TNF-α elválasztásban betöltött 

szerepe vitatott (86, 90). A spontán kifejlődő diabetes két állatmodeljének (NOD) egér 

(91) és biobreeding (BB) patkány (92) szigetsejtjeiben a TNF- jelenléte a β-sejtek 

pusztulásához vezető insulitis kialakulásával összefüggést mutatott. Izolált human β-

sejtekre pedig in vitro toxikusnak bizonyult. Pociot (93), Cox (94) és Deng (95) a 

T1DM-ben szenvedő betegeknél a -308A allél gyakoribb előfordulását írták le, amit 

többnyire a polimorfizmus HLA-DR3-mal való kapcsolt öröklődésének tulajdonítottak. 

 

CD14 
 

A CD14 molekula a természetes immunrendszer egyik központi mintázatfelismerő 

receptora, az egyik legerőteljesebb LPS kötésre képes fehérje. A CD14 egy 356 

aminosavból álló és egy 19 aminosav hosszúságú N-terminális leader peptidből álló 

glikoprotein, szerkezetében 10 LRR terület található, kódoló génje az 5-ös kromoszóma 
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hosszú karján (5q 23-31) helyezkedik el (96). Az mCD14 esetében a C terminális 28-30 

aminosava a transzlációt követően lehasad és GPI horgonyra cserélődik ki. Tehát a 

CD14 nem transzmembrán fehérje, hanem egy GPI kötés által a membránhoz kapcsolt 

glikoprotein (2. ábra). A CD14 membránhoz kapcsolt (mCD14) és szolubilis (sCD14) 

formában található meg (97). 

Az mCD14 mieloid differenciálódási marker, nagy mennyiségben monociták, 

makrofágok, és Langerhans sejtek, kisebb mennyiségben granulociták, és néhány nem 

mieloid sejtvonal eredetű sejt felszínén jelenik meg (98, 99). 

Az sCD14-nek két különböző molekulatömegű formáját ismerjük, melyek között 

eddigi ismereteink alapján nincs biológiai különbség. Az 55-56 kDa-os forma C 

terminális leader szekvenciája nem cserélődik ki GPI horgonyra, ezért nem képes a 

sejtmembránhoz kötődni (100).  

A kisebb, 48-49 kDa-os forma különböző bakteriális stimulusok következtében, szerin 

proteáz (pl. leukocita elasztáz) hasítással válik szabaddá a sejtmembránból (101).  

A sCD14 a szérumban, a gerincvelői folyadékban, valamint egy rövidebb (trunkált) 

formája a proteinuriás betegek vizeletében található meg nagyobb mennyiségben (102, 

103). A mCD14 és sCD14 expressziója bakteriális stimulusok (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, LPS, lipoteikolsav, formilpeptidek), INF-γ, TNF-α hatására 

fokozódik, és Th2 típusú citokinek, mint az IL-4, IL-10 hatására csökken (104, 105). 
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2. ábra. A membránhoz kapcsolt CD14 (mCD14) szerkezete 

  
A 2. ábrán a membránhoz kapcsolt CD14 (mCD14) szerkezete látható. A CD14 egy 
GPI (glikozil-foszfatidilinozitol) rész által kapcsolódik a sejtmembránhoz. Mint 
makrofág ko-receptor szoros funkcionális egységet alkot a lipopoliszacchariddal (LPS) 
és az LPS kötő fehérjével (LBP). Rövidítések: CD14= Cluster of Differentiation-14, 
MD-2= myeloid differenciálódási fehérje-2, IRAK= Interleukin-1-receptorhoz kapcsolt 
kináz, MyD88= myeloid differenciálódási 88. faktor 
 
 

A CD14, mint LRR-eket tartalmazó mintázatfelismerő receptor jelentős szerepet tölt 

be a kórokozókkal szembeni védekezésben, a TLR4-el és MD2-vel alkotott komplexben 

elsősorban a Gram negatív baktériumok LPS-ét köti meg (106).  

Az LPS-en kívül azonban számos egyéb szintetikus és más mikrobiális makrofág 

aktivátort is felismer, így a Gram pozitív, Gram negatív baktériumokból származó 

konzervatív struktúrát, illetve annak PGN komponensét képes felismerni. Ilyen 

molekulák pl. Gram pozitív baktériumok lipoteikolsava, a Mycobacteriumok 

lipoarabinomannánja, a Borrelia burgdorferi és a Treponema pallidum lipoproteinje, 

szintetikus lipopeptidek, a Gram negatív baktériumok poli β (1-4)-D-mannuronsava, 

Streptococcus sejtfalak ramnóz-glükóz polimerje, baktériumok és élesztők poliuronsava 

(60, 107). Mikrobiális ligandokon kívül foszfolipidek és apoptotikus emlős sejtek 

megkötésére is képes (108). Mivel a CD14-nek nincs intracelluláris doménje, nem 

indíthat el önmagában jelátviteli folyamatokat, ehhez ko-stimulátor molekulák 

GPI horgony SEJTMEMBRÁN 

MyD88 
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közreműködésére van szüksége (109). Bár a mCD14 közvetlenül is tud kötődni az LPS-

el, a szérumban jelen lévő LPS kötő fehérje (LBP) 100-1000-szeresére képes fokozni 

ezt a kölcsönhatást (110).  

Az LBP egy 60 kDa-os akut fázis glikoprotein, amely főként a májban és a tüdőben 

termelődik és alapvető fontosságú a kis mennyiségű LPS- vagy Gram-negatív 

baktériumok által kiváltott gyulladásos válasz gyors kialakulásában, így a bakteriális 

fertőzések gyors leküzdésében (111). A LBP szerepe, hogy a vizes fázisban képződő, 

néhány száz LPS-ből álló aggregátumból, LPS monomerek transzferét katalizálja a 

CD14-re, így a CD14-el együtt egy hármas komplex alakulhat ki (112). Érdekes, hogy a 

PGN indukálta CD14 közvetített sejtaktivációt a LBP nem fokozza, ezért a PGN-ból 

LPS-nál nagyobb koncentráció szükséges a sejtek aktiválásához. 

A sCD14 az egészséges humán szérumban 1-5 g/ml koncentrációban található, de 

akut gyulladás esetén 3-4-szeresére emelkedik meg a szintje. A sCD14 molekula LBP 

jelenlétében alacsony koncentrációjú LPS kötésére is képes. Az így kialakuló 

sCD14/LPS komplexek aktiválják a mCD14-el nem rendelkező sejteket, így a 

vaszkuláris endoteliális sejteket, epiteliális sejteket, vaszkuláris simaizom sejteket, 

fibroblasztokat és asztrocitákat (113, 114). Ezzel ellentétben a sCD14 és PGN 

komplexek nem aktiválják az említett sejteket (115). A sCD14 fokozhatja a mCD14-el 

rendelkező sejtek LPS és PGN indukálta immunválaszát (116), azonban ha túl nagy 

mennyiségben van jelen, akkor kompetícióba lép a mCD14-el a LPS-ért, így nagy 

koncentrációban az LPS biológiai hatását neutralizálni tudja in vitro és in vivo (117, 

118). Végezetül a LBP-hez hasonlóan a sCD14 is elősegíti a LPS transzferét a nagy 

denzitású lipoproteinre (HDL), ezáltal elősegíti az endotoxinok detoxifikálását és 

eliminációját (107).  

A CD14 legfontosabb ko-receptora a TLR4. A LPS indukált mCD14/TLR 

közvetített jelátvitel TNF-α, IL-6, IL-8, prosztaglandin, szuperoxid és szöveti faktor 

szintézist indukál monocitákban. A mCD14 ezen kívül részt vesz a polimorfonukleáris 

leukociták fibrinogénhez való, integrin függő adhéziójában és a Gram-negatív 

baktériumok, valamint az apoptotikus sejtek komplement független fagocitózisában 

(105). Ha a sCD14 kis koncentrációban van jelen, akkor a sCD14/TLR4 közvetített 

jelátvitel fokozza a citotoxicitást, IL-6, IL-8 termelést, valamint az adhéziós molekulák 

kifejeződését (105).  

A CD14 génkiütött egerek rezisztensek a Gram-negatív baktériumok vagy LPS által 

kiváltott sokkra, habár a nagyon magas koncentrációjú LPS-el szemben még kialakul 
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bennük immunválasz (119). Tehát a CD14 mintegy sokszorozza, felerősíti az LPS 

kiváltott választ. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

Vizsgálataim során 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermekeknél 

kívántam felmérni a cöliákia előfordulásának gyakoriságát, valamint a két betegség 

együttes fennállása esetén vizsgáltam a természetes és adaptív immunitás egyes 

tényezőit. A természetes immunitás faktorai közül a TLR2, TLR3, TLR4 expresszióját, 

a TLR4 és CD14 és TNF- polimorfizmusát kutattuk. Az adaptív immunitásra jellemző 

HLA DQ markereket vizsgáltuk a két betegség egyidejű előfordulása esetén. Fontosabb 

kérdéseim, célkitűzéseim a következők voltak: 

 

I. CD előfordulása T1DM-s magyar gyermekekben 

a. A cöliákia előfordulási gyakorisága 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő 

magyar gyermekekben 

b. A gluténmentes diéta hatása a szénhidrát-anyagcsere kontrollra 

  

II. A természetes immunitás vizsgálata CD-ben. A TLR2, TLR3 és TLR4 

expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

a. Hogyan változik a TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje 

szint cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában nem cöliákiás 

kontrollokhoz képest? 

b. Megfigyelhető-e különbség a kezeletlen (gluténmentes diétát még nem tartó), 

illetve kezelt (gluténmentes diétát tartó) cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában, valamint 

fehérje szintjeiben? 

 

III. A természetes immunitást befolyásoló CD14 és TLR4 genetikai 

polimorfizmusának vizsgálata CD, T1DM és CD+T1DM-s betegekben  

a. Kimutatható-e eltérés a CD14 polimorfizmusában a 3 betegcsoport között? 

b. Van-e eltérés a TLR4 polimorfizmusában a vizsgált betegcsoportok között? 

 

IV. TNF-alfa polimorfizmus jelenléte és a cöliákia kialakulásának kockázata 

T1DM-s betegekben 

a. Fokozott kockázatot jelent-e a TNF- genetikai polimorfizmusa cöliákia 

kialakulására T1DM-es gyermekekben? 
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b. TNF- polimorfizmus jelentőségének vizsgálata a fenti populációban 

 

V. A HLA DQ2 markerek vizsgálata T1DM, CD és CD+T1DM-s betegekben 

a. Mely HLA DQ mintázat jellemző a cöliákiás, az 1-es típusú diabetes 

mellitusos gyermekekre? 

b. Van-e jellegzetes HLA DQ mintázat a két betegség együttes előfordulása 

esetén? 
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BETEGANYAG ÉS MÓDSZEREK 
 
 
Betegek és kontrollok az egyes vizsgálati csoportokban 

 
 
I. CD előfordulása T1DM-s magyar gyermekekben 

205 véletlenszerűen kiválasztott 1-típusú diabetes mellitusban szenvedő gyermeket 

szűrtünk szérum antiendomysium antitest kimutatásával. A vizsgálatba 88 lányt és 117 

fiút vontunk be, átlagos életkoruk 11,3 év (2-17) volt a vizsgálatkor, a diabetes 

fennállásának átlagos ideje 4,4 év (0,16-15) volt. A vizsgálatkor CD-re utaló klinikai 

tünetet egyetlen gyermeknél sem észleltünk. 

 
II. TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

16 kezeletlen cöliákiás gyermek [6 fiú, 10 leány, életkor: medián (tartomány): 9 (4-

15) év], 9 kezelt [4 fiú, 5 leány, életkor: medián (tartomány): 6 (3-14) év] cöliákiás 

gyermek és 10 kontroll [4 fiú, 6 leány, életkor: medián (tartomány): 10 (4-15) év] 

duodenumából biopsziás mintákat vettünk. A minták egyik részéből rutin hisztológiai 

feldolgozás történt, a másik részüket pedig molekuláris biológiai vizsgálatokhoz 

használtuk. A kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum biopsziáit a diagnózis 

felállításának időpontjában, a gluténmentes diéta megkezdése előtt vettük. A diagnózis 

felállítása ESPGHAN kritériumok alapján történt (120). A cöliákiás gyermekek 

széruma EMA pozitív volt, a szövettani kép részleges, vagy teljes boholyatrófiát 

mutatott (Marsh III.b vagy III.c). A gluténmentes diétát tartó gyermekek esetében teljes 

klinikai remisszió következett be, szérumuk EMA negatív volt, valamint normál 

bélboholy szerkezet volt megfigyelhető. A kontrollok esetében a biopszia elvégzése 

súly- és/vagy hosszfejlődésbeli elmaradás, illetve krónikus hasmenés miatt vált 

szükségessé, de a szövettani kép mindegyik esetben normális volt. A vizsgálatok 

megkezdése előtt a gyermekek hozzátartozóinak írásbeli hozzájárulását kértük, a 

molekuláris biológiai vizsgálatok a TUKEB: 73/2003-as etikai engedéllyel történtek.  

 

III. A természetes immunitást befolyásoló CD14 és TLR4 genetikai 

polimorfizmusának vizsgálata  

 Vizsgálatainkba 47 cöliákiában és 1-es típusú diabetesben egyaránt szenvedő, 80 

csak 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő és 100 cöliákiás gyermeket vontunk be 

(3. táblázat). Kontroll csoportnak 146 egészséges érett újszülött anyagcsere 
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szűrővizsgálathoz levett szűrőpapírra cseppentett vérmintája szolgált, melyből a szülők 

beleegyezésével, a TUKEB 16/2003-as etikai engedéllyel történtek a genetikai 

vizsgálatok (4. táblázat). 

 

3. táblázat: A HLA DQ meghatározásba, valamint a CD14 és TLR4 genetikai 

polimorfizmusának vizsgálatába bevont betegek legfontosabb jellemzői 

 

 T1DM CD CD+T1DM 

N 80 100 47 

Nem (Fiú/Lány) 41/39 47/53 21/26 

Életkor medián (tartomány) (év) 15 (4-22) 16 (3-40) 14 (3-20) 

A diabetes fennállásának átlagos ideje (tartomány) (év) 9 (2-20) - 8 (1-16) 

Átlagos életkor a T1DM kezdetekor (tartomány) (év) 6 (1-15) - 6 (1-14) 

Átlagos életkor a CD diagnózisakor (tartomány) (év) - 6 (0,5-43) 8 (1-18) 

HbA1c (átlag, %) 8,13 - 8,14 

 

A 3. táblázatban foglaltuk össze a HLA DQ meghatározásba, valamint a CD14 és TLR4 
genetikai polimorfizmus meghatározásba bevont 1-es típusú diabetes mellitusos, 
cöliákiás, valamint mindkét betegségben szenvedő gyermekek legfontosabb klinikai 
adatait. A vizsgált betegcsoportok között nem volt érdemi eltérés életkor, a diabetes 
kezdete és fennállásának ideje, HbA1c szint tekintetében. Rövidítések: CD= cöliákia, 
T1DM= 1-es típusú diabetes mellitus, HbA1c= glikozilált hemoglobin A1 
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4. táblázat: A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G genetikai polimorfizmusainak vizsgálatába 

kontrollként bevont 146 egészséges újszülött klinikai adatai. 

 

Klinikai adatok Egészséges újszülöttek 

(n=146) 

Születési súly (gramm) 3450 (2730-4450) 

Gesztációs hét  40 (38-42) 

Fiú/lány 72/74 

 

A 4. táblázat a CD14 C-260T, a TLR4 A+896G genetikai polimorfizmusainak vizsgálatába 
kontrollként bevont 146 egészséges újszülött klinikai adatait tartalmazza. A születési 
súly-, gesztációs hét adatait átlag (tartomány) formájában adtuk meg. 
 

IV. TNF-alfa polimorfizmus jelenléte és a cöliákia kialakulásának kockázata 

T1DM-s betegekben 
 

A Semmelweis Egyetem I.sz Gyermekklinikáján kezelt 301 T1DM-s gyermeket 

(medián kor:14 év) vontunk be a vizsgálatba, 154 volt fiú és 147 lány.  A gyermekek 

életkora a T1DM kezdetekor medián 7 év volt (0,9-18 év). A diabetes fennállásának 

ideje a vizsgálatkor medián 5 év (0,1-17 év) volt. A kontroll csoportot 248 egészséges, 

tünetmentes személy képezte (életkor: 35-73 év). 

 A vizsgálatot az Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyta, valamint a résztvevők írásos 

beleegyezésüket adták. 

 

 

V. A HLA DQ2 markerek vizsgálata T1DM, CD és CD+T1DM-s betegekben 
 

Vizsgálatainkba 47 cöliákiában és 1-es típusú diabetesben egyaránt szenvedő, 80 

csak 1-es típusú diabetes mellitusban szenvedő és 100 cöliákiás gyermeket vontunk be. 

Kontroll csoportnak 2080 szervdonáció miatt HLA tipizált magyar felnőtt mintáit 

használtuk (Dr.Rajczy Katalin). 

A vizsgált betegcsoportok között kor, nem és az egyéb vizsgált paraméterek 

tekintetében nem volt érdemi eltérés, legfontosabb adataikat a 3. táblázatban foglaltuk 

össze (ld. III. pont alatt). 
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Alkalmazott módszerek 

 

Cöliákia szűrése 
 

A szérum mintákat közvetlenül a levételt követően lefagyasztottuk és –70o C-on 

tároltuk a feldolgozásig. Az EMA meghatározást indirekt immunoflurescensz eljárással 

végeztük Kolho szerint (121). 

Humán köldökzsinórból 5 m vastagságú metszeteket készítettünk cryostattal, majd 

hideg acetonban fixáltuk. Ezt követően a metszeteket a beteg 1:5 arányban hígított 

szérumával inkubáltuk, majd foszfátpufferrel való mosás után 

fluoresceinisothiocyanate-tal (FITC) konjugált humán IgA ellenes kecske antiszérum 

segítségével mutattuk ki az antitesteket. (Jackson Immunoresearch Laboratories, West 

Grove, PA, USA). Ezt követően a metszeteket fluorescensz mikroszkóp segítségével 

értékeltük ki. Minden esetben történt szérum IgA meghatározás, hogy IgA hiány 

(szérum IgA szint 0,2 g/l alatt) esetén a fals negatív eseteket elkerülhessük 

Minden EMA pozitív gyermeknél vékonybél biopsziát végeztünk Crosby kapszula 

segítségével vagy gastroduodenoscopos vizsgálat során vettünk vékonybél biopsziát. 

A biopsziás mintát két részre osztottuk, egyik részből rutin szövettani vizsgálat, míg a 

másikból immunhisztokémiai eljárás készült a korábban leírtak szerint (122). 

A / T sejtek kimutatására TCR1 monoklonális antitestet (T Cell Diagnostics Inc., 

Woburn, MA) alkalmaztunk 1:100-as hígításban. Az antitesttel végzett inkubációt 

követően a mintákat 30 percig 0,5% peroxiddal kezeltük, hogy az endogén peroxidáz 

aktivitást gátoljuk. A bekötött monoklonális antitesteket a Vectastain Elite ABC kit 

(PK-6102; Vector Labs, Burlinghame, CA) segítségével mutattuk ki fénymikroszkóp 

segítségével 1000x nagyítás mellett. A bolyhok felszíni epiteliumban elhelyezkedő / 

T sejteket 30-40 látótérben számoltuk le, és a sejtek sűrűségét sejt/mm-ben adtuk meg. 

Korábbi vizsgálatainknak megfelelően emelkedettnek tekintettük az intrepiteliális / T 

sejtszámot ha nagyobb volt mint 7 sejt/mm (átlag + 2 SD kontroll) (122). 

A glikozilált hemoglobin A1 (HbA1c) mennyiségét immunofluorescensz eljárással 

IMx Glycated Hemoglobin teszt (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA) 

segítségével határoztuk meg. Egészséges gyermekek normál tartományának 4-5% 

HbA1c-t vettük. 

Minden betegben meghatároztuk a testtömeg indexet (BMI) és az inzulinigényt 

(E/kg/nap) a gluténmentes diéta megkezdése előtt, illetve azt követően 3 hónappal. 
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A vizsgálatot a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyta, a gyermekek 

szülei részletes felvilágosítást követően írásos beleegyezésüket adták. 

 

TLR2, TLR3 és TLR4 expressziós vizsgálatok 
 
RNS izolálás 

A bélbiopsziákat feldolgozásig -80°C-on, lízispufferben tároltuk. Az RNS-t a 

Qiagen protokollja alapján az RNeasy Mini Kit (Qiagen GmbH, Hilden, 

Németország) segítségével izoláltuk. A kinyert RNS mennyiségét és minőségét 

fotometrálással határoztuk meg. Az RNS mintákat felhasználásig -80°C-on tároltuk.  

 

Komplementer DNS szintézis 

A reverz transzkripció (RT) során 1 g RNS-t konvertáltunk komplementer DNS-sé 

(cDNS) 20 l reakció végtérfogatban, 200 U SuperScript II RNase H- reverz 

transzkriptáz, 40 U RNaseOUT inhibítor és 0,5 g oligo dT12-18 primer jelenlétében 

(Gibco/BRL, Eggenstein, Németország). A reakcióelegyet 20°C-on 10 percig, majd 

42°C-on 45 percig és végül 99°C-on 5 percig inkubáltuk, majd 4°C-ra lehűtöttük és 

felhasználásig -20°C-on tároltuk. 

Szemikvantitatív PCR (humán GAPDH, TLR2, TLR3, TLR4) 

 A szemikvantitatív PCR-eket 50 l végtérfogatú [10% 10x PCR puffer, 2 mM 

MgCl2, 0,2 mM dezoxi-nukleozid-trifoszfát (dNTP), 0,5 µM szensz és antiszensz 

primerek, 1,5 U rekombináns Taq polimeráz (Invitrogen, Kalifornia, USA)] 

reakcióelegyben végeztük 1 l cDNS felhasználásával.  

A humán TLR2, TLR3 és TLR4 specifikus primereket Hausmann és munkatársaitól 

(75), a glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) specifikus primert Strehlau J 

és munkatársaitól (123) vettük át. A PCR-ek során alkalmazott primerek szekvenciáit, 

illetve a PCR-ek körülményeit az 5. táblázatban foglaltuk össze. 
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5. táblázat: A szemikvantitatív PCR-ek során használt primerek szekvenciái, illetve a 

PCR reakciók körülményei. 

 
Gén Primer szekvencia Anellációs 

hőmérséklet  

Ciklusszám Termékhossz 

TLR2 S: 5’-AGTTGATGACTCTACCAGATG-3’ 

AS: 5’-GTCAATGATCCACTTGCCAG-3’ 

61 °C 31 598 bp 

TLR3 S: 5’-ACACACTTCCAGCATCTGTC-3’ 

AS: 5’-TGCTGTTAACAATTGCTTCTAG-3’ 

61°C 33 623 bp 

TLR4 S: 5’-CTTATAAGTGTCTGAACTCCC-3’ 

AS: 5’-TACCAGCACGACTGCTCAG-3’ 

59 °C 35 680 bp 

GAPDH S: 5’-GGTGAAGGTCGGAGTCAACG-3’ 

AS: 5’-CAAAGTTGTCATGGATGACC-3’ 

56 °C 28 496 bp 

 

Az 5. táblázat a szemikvantitatív PCR során alkalmazott primerszekvenciákat, az 
anellációs hőmérsékletet, a ciklusszámokat, valamint a PCR során képződő termékek 
hosszadatait mutatja be. Rövidítések: S= szensz, AS= antiszensz, TLR2= Toll like 
receptor 2, TLR3= Toll like receptor 3, TLR4= Toll like receptor 4, GAPDH= 
glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz. 
 
 
 A PCR-eket a primerekre jellemző anellációs hőmérséklet, illetve a ciklusszámok 

kivételével azonos körülmények között vittük véghez. A kezdeti 5 perces 94°C-on 

végzett denaturáció után a cDNS templátok megfelelő génszakaszait 31 (TLR2), 33 

(TLR3), 35 (TLR4) és 28 (GAPDH) cikluson [94°C, 30 mp (denaturáció), 56oC 

(GAPDH) 15 mp-, 61°C (TLR2 és TLR3) 30 mp-, 59oC (TLR4) 20 mp (anelláció), 

72°C 1 perc (extenzió)] keresztül szaporítottuk fel, végül egy 7 percig tartó 72°C-on 

történő inkubáció során tettük teljessé az extenziót. 

A keletkezett PCR terméket 2,5%-os, 0,4 mg/l etídium-bromiddal festett agaróz 

gélben elektroforetizáltuk, majd UV fénnyel tettük láthatóvá. A PCR vizsgálatokat 

minden esetben duplikátumban, pozitív és negatív kontrollok felhasználásával végeztük. 

A termékek várt hosszait 100 bp DNS marker (Ready-Load, Gibco/BRL, Eggenstein, 

Németország) felhasználásával ellenőriztük. 

 

A szemikvantitatív és real time RT-PCR mérések értékelése 

A szemikvantitatív PCR-ek eredményeit a Gel-Pro™ szoftver 3.1-es verziója 

(Media Cybernetics, Inc., MD, USA) segítségével denzitometráltuk és értékeltük. A real 

time PCR-ek eredményeit a LightCycler szoftver 3.5.3-as verziójának (Roche 

Diagnostics GmbH, Penzberg, Németország) segítségével értékeltük ki. 
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Western blot (TLR2, TLR3, TLR4, aktin) 
 

Minta előkészítés 

 A vizsgált biopsziás mintákat lizáló pufferben (10 µg/ml leupeptin, 10 µg/ml 

aprotinin, 1% Triton-X 100, 0,1 M Tris-HCl (pH=8), 1 mM EGTA, 5 mM NaF, 1 mM 

PMSF, és 10 mM Na3VO4, Sigma, USA) homogenizáltuk (FastPrep FP120, Qbiogene 

Inc, Cedex, Franciaország), majd a homogenizátumot centrifugáltuk (10000g, 5 perc, 4 

°C). A felülúszó összfehérje koncentrációját spektrofotometriás módszerrel, Bradford 

reagenssel határoztuk meg. A minták fehérje-koncentrációját 1- (TLR2, TLR4), illetve 2 

mg/ml-re (TLR3) állítottuk be. A mintákat felhasználásig -80°C-on tároltuk. 

 

Western blot kontrollok 

Pozitív kontrollként a TLR2 és TLR4 Western blotok esetében teljes vérből izolált 

perifériális limfocita (PBL)-, a TLR3 western blot esetében COLO320DM (kolorektális 

adenokarcinóma) sejtlizátumot használtunk. (sc-2226, Santa Cruz Biothechnology Inc., 

CA, USA).  

 

Antitestek 

Elsődleges humán TLR2, TLR3, TLR4 és aktin specifikus ellenanyagokként anti-

humán kecske poliklonális IgG antitesteket használtunk. A primer antitestek a TLR2 és 

TLR3 [TLR2 (N-17) és TLR3 (Q-18) Santa Cruz Biothechnology Inc., CA, USA] 

esetében a fehérjék N terminális végét, a TLR4 és aktin [TLR4 (C-18) és aktin (C-11) 

Santa Cruz Biothechnology Inc., CA, USA] esetében pedig a fehérjék C terminális 

végét ismerték fel. 

Másodlagos antitestként torma-peroxidázzal (HRP) konjugált egér anti-kecske IgG 

antitestet (Santa Cruz Biothechnology Inc., CA, USA) használtunk. 

 

A Western blot-ok kiértékelése 

 A Western blot-ok eredményeit a Gel-Pro™ szoftverrel (Media Cybernetics, Inc., 

MD, USA) denzitometráltuk és értékeltük ki.  
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SDS-PAGE 

 A mintákhoz treatment puffert [30% glicerol, 20% merkapto-etanol, 0,7 M SDS, 

0,25 M Tris-HCl pH=6,8] adtunk, majd a mintákat TLR3 és TLR4 esetében 37 C°-on, 

30 perc-, TLR2 esetében 60C°-on 15 perc-, valamint az aktin esetében 100 °C-on 5 

perc inkubálással denaturáltuk. 

A 10 %-os SDS-poliakrilamid gél zsebeibe denaturált, 20 (TLR2), 100 (TLR3), 

illetve 60 (TLR4) g összfehérjének megfelelő mennyiségeket vittünk fel. Koncentráló 

gélként 4%-os SDS-poliakrilamidot használtunk. Mintáink mellé molekulasúly markert 

(BenchMarkTM, Gibco/BRL, Eggenstein, Németország) és pozitív kontrollt vittünk fel. 

Az elektroforézist hűtött rendszerben (PenguinTM Dual-Gel Water Cooled Systems, 

Owl, NH, USA), 1,5 órán keresztül, 120 V-on 20 mA-rel végeztem 25 mM Tris-, 192 

mM glicin, 0,1% SDS tartalmú futtató pufferben. 

 

Blottolás 

A szeparált fehérjéket az SDS-poliakrilamid gélről nitrocellulóz membránra 

(HybondTM ECLTM, AP Biotech, Buckinghamshire,UK) blottoltuk. A blottolást hűtött 

rendszerben (MiniTankTM Electroblotter, Owl, NH, USA), 2 órán keresztül, 70 V-on, 

220 mA-el végeztük, 25 mM Tris-, 170 mM glicin és 20 % metanol tartalmú transzfer 

pufferben. A fehérjetranszfer sikerességét 1% Ponceau S (Sigma Chemical Co., MO, 

USA) és 25% ecetsav (Reanal, Budapest, Magyarország) tartalmú festékkel 

ellenőriztük. 

 

Immunoblotting 

 Az immunoblottinghoz szükséges ellenanyag koncentrációkat előzetesen dot-blot 

technikával határoztuk meg. 

 A blotmembránokat szobahőmérsékleten, 2 órán keresztül, óvatos rázatás mellett 

blokkoló oldatban (5% zsírmentes tejpor, 10% PBS puffer) inkubáltuk, hogy a nem 

specifikus kölcsönhatások kialakulását gátoljuk a membránok és az antitest fehérjék 

között. A mosási lépéseket, valamint az antitestekkel történő inkubálást is folyamatos, 

de óvatos rázatás mellett végeztük. Blokkolást követően a membránokat az elsődleges, 

TLR2 (1 g/ml koncentrációban), TLR3 (2 g/ml koncentrációban) és TLR4 (2 g/ml 

koncentrációban) specifikus ellenanyagokkal inkubáltuk, szobahőmérsékleten, 1 órán 

keresztül, mosó oldatban (1% zsírmentes tejpor, 0,1% Tween™20 detergens, 10% PBS 

puffer). Annak céljából, hogy ellenőrizzük, vajon az SDS-poliakrilamid gélek zsebeibe 
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egyforma mennyiséget vittünk-e fel az egyes mintákból, elsődleges, aktin (1 g/ml 

koncentrációban) specifikus ellenanyaggal inkubáltuk a membránokat, az előzőekben 

leírt körülményeknek megfelelően. Mosások után (szobahőmérsékleten, 3 x 10 perc) a 

másodlagos, HRP konjugált ellenanyaggal, 0,16 g/ml koncentrációt alkalmazva 

szobahőmérsékleten, 30 percig inkubáltuk a blotmembránokat, majd további 

mosásokkal (3 x 20 perc) távolítottuk el az ellenanyag feleslegét. 

 

Az immunoreaktív helyek detektálása 

Az immunoreaktiv helyek kemilumineszcens szignálját Amersham Pharmacia 

protokoll szerint ECLplus reagenssel, Hyperfilm ECL™-en (AP Biotech, 

Buckinghamshire, UK) detektáltuk. 

 

CD14 és TLR4 polimorfizmus vizsgálatok 
 

PCR-restrikciós fragment hossz polimorfizmus (PCR-RFLP) 
 

DNS izolálás 

 A DNS izolálás a betegeknél teljes vérből történt, míg a kontroll mintáknál 

szűrőpapírra cseppentett szárított vérből. DNS izolálás teljes vérből a korábban leírt 

módszereknek megfelelően történt. 

A feldolgozás során a szűrőpapírból kivágott, mintegy 10 mm2 felületű mintára 200 l 

5%-os Chelex 100-at mértünk. Ezután a mintákat előbb 90 percig 56˚C-on, majd 10 

percig 100˚C-on inkubáltuk. Az így előkészített mintákat szobahőmérsékletre hűtöttük, 

majd megkevertük. Végül 10000 rpm-en 2 percig centrifugáltuk a mintáinkat. A 

további vizsgálatokig a felülúszót -20˚C-on tároltuk.  

 A CD14 C-260T, TLR4 A+896G SNP-k meghatározását PCR-RFLP technikával 

végeztük. Elsőként a Chelex 100-al izolált DNS minták megfelelő génszakaszait PCR 

reakcióval felszaporítottuk. A PCR-eket 50 l végtérfogatú [10% 10x PCR puffer, 2 

mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, 0,5 M az egyes szensz és antiszensz primerekből, 1,5 U 

rekombináns Taq polimeráz (Invitrogen, Kalifornia, USA)] reakcióelegyben végeztük 2 

l DNS felhasználásával. A PCR-RFLP-k során használt primerek szekvenciáit, 

valamint a PCR-RFLP-k körülményeit a 6. táblázatban foglaltam össze.  

 A TLR4 A+896G SNP specifikus primert Lorenz E és munkatársaitól (124), a CD14 

C-260T SNP specifikus primert Eng HL és munkatársaitól (125) vettük át.  
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 A DNS templátokat a kezdeti 5 perces 94°C-on végzett denaturáció után 40 cikluson 

[94°C 30 mp (denaturáció), 56 °C (TLR4 A+896G), 58 °C (CD14 C-260T), 60 mp 

(anelláció), 72 °C 60 mp (extenzió)] keresztül szaporítottuk fel, végül egy 7 percig tartó 

72°C-on történő inkubáció során tettük teljessé az extenziót. A PCR reakciókat pozitív 

és negatív kontrollok felhasználásával végeztük. A kapott PCR termékeket a megfelelő 

restrikciós endonukleázok (New England Biolabs, Beverly, MD, USA) 10 U 

mennyiségével emésztettük (6. táblázat). Az emésztett PCR termékeket 3,5%-os, 0,4 

mg/l etídium bromiddal festett agaróz gélben elektroforetizáltuk, majd UV fénnyel 

tettük láthatóvá. A termékek várt hosszát 100 bp DNS marker (Ready-Load, 

Gibco/BRL, Eggenstein, Németország) felhasználásával ellenőriztük. 

 
6. táblázat: A PCR-RFLP-k során használt primerek szekvenciái, valamint a PCR-

RFLP-k körülményei. 

 

A vizsgált 

SNP 

 

Primer szekvencia Anellációs 

hőmérséklet 

(°C) 

Restrikciós 

enzim 

Restrikciós fragmentumok 

hossza (bp) 

CD14  

C-260T 

S: 5’-atcatccttttcccacacc-3’ 

AS: 5’-aactcttcggctgcctct-3’ 
58 HaeIII 

C allél (vad típus): 155+140  

T allél (variáns): 295  

TLR4 

A+896G 

S: 5’-gattagcatacttagactactacctccatg-3’ 

AS: 5’-gatcaacttctgaaaaagcattcccac-3’ 
56 NcoI 

A allél (vad típus): 249 

G allél (variáns): 226+23 

 

A 6. táblázat a PCR-RFLP reakció során alkalmazott primerszekvenciákat, anellációs 
hőmérsékletet, az alkalmazott restrikciós endonukleázokat és a restrikciós 
fragmentumok hosszadatait mutatja be. Rövidítések: SNP: egy nukleotid cserével járó 
polimorfizmus, TLR4: Toll like receptor 4, S: szensz, AS: antiszensz. 
 
TNF- polimorfizmusainak vizsgálata 
 

A vérminták fehérvérsejtjeiből a DNS-t Miller és mtsai (126) szerint vontuk ki. A 

vizsgálandó génszakaszt PCR segítségével amplifikáltuk. Az amplifikációt 50μl 

végtérfogattal végeztük el, ami 3 μl DNS-t, 25 pmol primert, 0,2 mmol/L-t minden 

dNTP-ből, 1,5 mmol/l MgCl2-t,  2 U Promega Taq polymerase-t és a hozzá való puffert 

tartalmazta. A kapott terméket restrikciós endonukleázzal emésztettük az enzim 

működéséhez optimális hőmérsékleten, megfelelő ideig. Az így keletkezett terméket 0,4 

mg/L ethidium bromiddal megjelölve agaróz gélen futtattuk meg és UV fény alatt 

értékeltük. A különböző vizsgálat körülményeit a 7. táblázatban foglaltuk össze.  
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7. táblázat: A vizsgált TNF- polimorfizmusok PCR-RFLP körülményeinek jellemzői 

 
Vizsgált gén TNF-α 
Polimorfizmus G-308A és G-238A 

Alkalmazott primerek 
5’-ATCTGGAGGAAGCGGTAGTG-3’ 
5’-AGAAGACCCCCCTCGGAACC-3’ 
5’-AATAGGTTTTGAGGGCCATG-3’ 

PCR körülmények 
Ciklusszám 
Denaturáció 
Annealing 
Extenzió 
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94˚C-10 mp 
55˚C-60 mp 
72˚C-30 mp, 

Emésztés NcoI és MspI 
 
A 7. táblázatban a TNF- polimorfizmus vizsgálatok körülményeit összegeztük. 
Láthatjuk a PCR-RFLP vizsgálatok során alkalmazott primereket, a ciklusszámot, a 
denaturáció, annealing és az extenzió körülményeit. Rövidítések: PCR= polimeráz 
láncreakció, TNF-= tumor nekrózis faktor alfa, RFLP= restrikciós fragment hossz 
polimorfizmus 
 
 
HLA-DQ meghatározás 
 

A HLA-DQ haplotípusok DNS szintű meghatározását szekvencia-specifikus primerek 

segítségével (Olerup-SSP) alacsony felbontású kittel (DQ Low resolution bulk, 

Genovision, Norway), PCR technikával végeztük. Azokban az esetekben, ahol az 

eredmény ezen vizsgálat alapján nem volt egyértelmű, a mintát DQB1* 02 illetve 

DQB1*03 szubtipizálásnak vetettük alá, vagy szükség esetén az alfa láncot is 

megvizsgáltuk. 
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STATISZTIKAI MÓDSZEREK 
 
 

I. CD előfordulási gyakorisága T1DM-s magyar gyermekekben 

 

Mivel a vizsgált paraméterek a normál eloszlást követték statisztikai analízisre egy és 

kétmintás t-próbát használtunk. Szignifikancia szintnek  p<0,05 tekintettük. 

 

II. A természetes immunitás vizsgálata CD-ben. A TLR2, TLR3 és TLR4 

expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

 

A szemikvantitatív és real-time RT-PCR-ek, valamint a Western blotok eredményeinek 

statisztikai analíziséhez Mann-Whitney U tesztet használtunk (Statistica, StatSoft, OK, 

USA). Szignifikáns eltérésnek azt tekintettük, ahol p≤0,05. 

 

III. A természetes immunitást befolyásoló CD14 és TLR4 genetikai 

polimorfizmusának vizsgálata 
 

Az allél és genotípus frekvenciák összehasonlítását a vizsgált betegcsoportok és 

kontrollok között χ2 próbával végeztük. A p értékek összehasonlításánál alfa-korrekciót 

alkalmaztunk. Szignifikáns eltérésnek azt tekintettük, ahol p≤0,05. A vizsgálat 

statisztikai power értéke 80% volt. A statisztikai számításokhoz a SAS 8.2 software-t 

alkalmaztuk. A Hardy-Weinberg szabály teljesülésének ellenőrzésére, illetve a vizsgált 

SNP-k közötti kapcsoltság számítására ArlequinTM szoftvert 

(http://lgb.unige.ch/arlequin, Swiss National Science Foundation) alkalmaztunk. 

 
IV. TNF-alfa polimorfizmus jelenléte és a cöliákia kialakulásának kockázata 

T1DM-s betegekben 
 
A statisztikai számításokat SPSS softwearrel (Chicago, IL, USA, version 11.5) 

végeztük. A folyamatos változók (életkor, diabetes kezdetekor életkor, diabetes tartama) 

összehasonlítása a CD és nem CD csoport közt Mann-Whitney teszttel történt. Az 

allélfrekvenciák összehasonlítása Fisher-féle exact teszttel vagy χ2 próbával történt. Az 

allél hordozási frekvenciákat χ2 próbával vetettük össze. Szignifikancia szintnek  p<0,05 

tekintettük. 
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V. A HLA DQ2 markerek vizsgálata T1DM, CD és CD+T1DM-s betegekben 

 
Az allél és genotípus frekvenciák összehasonlítását a vizsgált betegcsoportok és 

kontrollok között χ2 próbával végeztük. A p értékek összehasonlításánál alfa-korrekciót 

alkalmaztunk. Szignifikáns eltérésnek azt tekintettük, ahol p≤0,05. A vizsgálat 

statisztikai power értéke 80% volt. A statisztikai számításokhoz a SAS 8.2 software-t 

alkalmaztuk. 
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EREDMÉNYEK 
 
 
 
CD előfordulási gyakorisága T1DM-s magyar gyermekekben 

 
A 3. ábra tartalmazza a szűrési eredményeket. A vizsgált gyermekek között egynél 

sem észleltünk IgA hiányt. A vizsgált 205 T1DM-es gyermek közül EMA pozitivitást 

24 esetben (11,7%) találtunk [11 fiú, 13 lány, átlagos életkor 8,7 év (4,7-13,5)]. A 

T1DM diagnózisának felállítása óta átlagosan eltelt idő 3,0 év (0,16-9,9) volt. Minden 

EMA pozitív gyermekben elvégeztük a vékonybél biopsziát, mely 17 esetben (7 fiú, 10 

lány) subtotalis boholyatrófiát igazolt. Ezek alapján a CD prevalenciája T1DM-s 

gyerekekben 8,3% (95%-os confidencia intervallummal: 4,52-12,08). Tizenegy 

gyermeknek „silent” cöliákiája volt, mivel egyáltalán nem volt a CD-re jellegzetes 

klinikai tünete, a többi 6 boholyatrófiát mutató esetben enyhe gasztrointesztinális 

tünetekre (hasmenés, haspuffadás, visszatérő hasfájás) derült fény az utólagos 

rákérdezés során. Minden CD+T1DM-es gyermek magassága a normál tartományban 

volt [átlagos percentilis: 36,8% (3-65)]. A maradék 7 esetben a szövettani vizsgálat 

szabályos nyálkahártya szerkezetet igazolt. Az intraepitelialis  T sejtek száma 

emelkedett volt az IgA-EMA pozitív gyermekekben: 7,5 (4-22) sejt/mm felszíni 

epitelium (medián, tartomány). Nem volt szignifikáns különbség az EMA pozitív 

boholyatrófiát mutató és nem mutató esetek között: 7,5 (4-22,1) vs. 7,6 (4,5-12) (3. 

ábra). 
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3. ábra: A vizsgált betegek EMA és biopsziás eredményei. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A 3. ábrán a 205 szűrt T1DM-s beteg megoszlását látjuk A 24 EMA pozitív gyermeknél 
vékonybél biopsziát végeztünk, mely 17 esetben igazolt boholyatrófiát. A 7 normális 
bélnyálkahártyájú beteg közül 5 esetben emelkedett / T sejtszámot észleltünk. 
Rövidítés: T1DM= 1-es típusú diabetes mellitus, EMA= endomysium elleni antitest 
 
 
4. ábra: Az intraepiteliális / T sejtek száma az EMA pozitív diabeteses 
gyermekeknél. 
 
 

 
  boholyatrófia normál nyh. 

A 4. ábrán az intraepiteliális / T sejtek száma van feltüntetve az EMA pozitív T1DM-
s gyermekeknél. Megfigyelhető, hogy a boholyatrófiát mutató betegeknél a / T 
sejtszám magasabb, mint a normál nyálkahártyát mutató betegek között. A kontroll 
csoport átlag + 2 SD értékét horizontális vonal jelzi.  
 

Sejt/m
m

 

T1DM betegek 
n=205 

EMA pozitív 
n=24 

Biopszia 
n=24 

EMA negatív 
n=181 

Boholyatrófia 
n=17 

Normál nyálkahártya 
n=7 

Emelkedett / T 
sejtszám n=5 

Normális / T 
sejszám n=2 
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A 7 EMA pozitív, de boholyatrófiát nem mutató eset közül ötnél (2,4%) emelkedett 

epitelialis  T sejtszámot észleltünk, így ezek valószínűleg látens cöliákiások.  

Minden CD+T1DM-es gyermeknél gluténmentes diétát indítottunk. A CD+T1DM-es 

gyermekek BMI értéke szignifikánsan alacsonyabb volt a csak T1DM-es gyermekekhez 

viszonyítva: medián 14,2 kg/m2 (tartomány:11,4–17,6) vs. medián 16,3 kg/m2 

(tartomány: 13,6–19,4), p<0,05. A CD+T1DM-s gyerekek BMI értéke szignifikánsan 

emelkedett 3 hónapos gluténmentes diétát követően: 16,8 kg/m2, (tartomány 14,2–16,5 

kg/m2) p<0,05. 

A 6 betegnél észlelt enyhe gasztrointesztinális tünet a gluténmentes diéta mellet 

megszűnt, mely a gluténbevitel oki szerepét támasztja alá. A gluténmentes diéta mellett 

megfigyelhető volt az inzulinigény emelkedése is diéta után 0,64 E/kg/nap (tartomány: 

0,41–1,0 E/kg/nap vs. diéta előtt 0,48 E/kg/nap (tartomány: 0,39–0,69 E/kg/nap) 

p<0,05). 

A glikozilált hemoglobin A1 értéke nem változott a gluténmentes diéta hatására 

[7,82% (4,9%–9,2%) versus 7,67% (5,1%–9,4%)] 

Az egy T1DM-es és valószínűleg látens CD-s gyermeknél gluténmentes diétát 

indítottunk, mert BMI értéke a 3 percentilis alatt (13,7 kg/m2) volt és szénhidrát 

anyagcseréje nehezen volt kontrollálható. A 3 hónapos gluténmentes diéta hatására BMI 

értéke 14,3 kg/m2-ra emelkedett és szénhidrát anyagcsere kontrollja is javult. A többi 

négy T1DM-es és látens CD-s gyermeknél, akiknél nem kezdtünk gluténmentes diétát a 

BMI értékek érdemben nem változtak a 3 hónapos megfigyelési időt követően 16,1 

kg/m2, (14,9–16,9) versus 15,2 kg/m2(14,7–16,3).  
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A természetes immunitás vizsgálata CD-ben. A TLR2, TLR3 és TLR4 

expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

 
A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai cöliákiás gyermekek 
duodenum nyálkahártyájában 

 

A Toll like receptor 2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziót szemikvantitatív RT-

PCR-rel határoztuk meg a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek és a kezelt 

cöliákiás gyermekek duodenum biopsziás mintáiban.  

A TLR2 és TLR 4 mRNS expresszió (5. ábra) szignifikánsan fokozódott mind a 

kezeletlen cöliákiás-, mind a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

a kontrollokhoz képest (mindkét esetben p<0,001). A kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában még kifejezettebb TLR2 és TLR4 mRNS expressziót 

észleltünk, mint a kezeletlenek duodenum nyálkahártyájában (p<0,001). A TLR3 

mRNS expresszió a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

szignifikánsan fokozódott (p<0,001 vs. kezeletlen cöliákia, illetve kontroll), míg a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában változatlan maradt a 

kontrollokhoz képest (p=NS).  
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5. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változását mutatja a kontrollok, a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában.  

TLR2, TLR3, TLR4 mRNS expresszió

0

5

10

15

20

25

Kontroll Kezeletlen CD Kezelt CD

TL
R/

G
AP

DH
 re

la
tív

 e
gy

sé
ge

k

TLR2
TLR3
TLR4

 
Az 5. ábra a TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójának változását mutatja a 
kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek 
duodenum nyálkahártyájában. A TLR2, TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan 
fokozódott mind a kezeletlen cöliákiás, mind a kezelt cöliákiás gyermekek 
duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás gyermekek 
duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR2 és TLR4 mRNS 
expresszió, mint a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. A 
TLR3 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a kezelt cöliákiás gyermekek 
duodenum nyálkahártyájában, míg a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum 
nyálkahártyájában változatlan maradt a kontrollokhoz képest. Az ábrán az átlag és 
szórás értékeket szerepelnek. *p<0,001 vs. kontroll, #p<0,001 vs. kezeletlen CD, 
$p<0,001 vs. kontroll.  Rövidítések: CD= cöliákia, TLR2= Toll like receptor 2, 
TLR3= Toll like receptor 3, TLR4= Toll like receptor 4, GAPDH= glicerinaldehid-
3-foszfát dehidrogenáz 
 

 

A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változásai cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában 

 

TLR2 fehérje a kontrollok duodenum nyálkahártyájában csak minimális 

mennyiségben volt kimutatható. A TLR2 fehérje szint a kezeletlen cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában kétszeresére emelkedett a kontrollokhoz képest (p<0,05). 

A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a TLR2 fehérje szint 

négyszerese volt a kezeletlen cöliákiásokban mért értéknek (p<0,001) (6. ábra).  

  #$ 
  * 

  * 

  #$ 

  #$ 
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TLR3 fehérjét (7. ábra) csak a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában tudtunk kimutatni.  

A TLR2-höz hasonlóan, TLR4 fehérjét is csak minimális mennyiségben tudtunk 

kimutatni a kontrollok duodenum nyálkahártyájában (6. ábra). A TLR4 fehérje szint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában háromszorosára 

emelkedett a kontrollokhoz képest (p<0,01). A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában, a TLR4 fehérje szint háromszorosa volt a kezeletlen cöliákiásokban 

mért értéknek (p<0,001).  

 

6. ábra: A TLR2 és TLR 4 fehérje szint változása kontrollok, kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 6. ábra a TLR2 és TLR4 fehérje szintjének változását mutatja kontrollok, kezeletlen 
cöliákiás gyermekek-, illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 
(Western blot). A kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenális nyálkahártyájában a TLR2 
fehérje szint kétszeresére nőtt a kontrollokhoz képest, míg a kezelt cöliákiás 
gyermekeknél négyszeresre a kezeletlen cöliákiásokban mért értékhez képest. A TLR4 
fehérje szint háromszorosára nőtt a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenális 
nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 
nyálkahártyájában, a TLR4 fehérje szint háromszorosa volt a kezeletlen cöliákiásokban 
mért értéknek. Az adatokat átlag ± szórás formájában adtuk meg.  
*p<0,05 vs. kontroll, **p<0,01 vs. kontroll, #p<0,001 vs. kezeletlen CD, $p<0,001 vs. 
kontroll. Rövidítések: CD= cöliákia, TLR2= Toll like receptor 2, TLR4= Toll like 
receptor 4 
 

 * 

   #$ 

** 

  #$ 
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7. ábra: A TLR3 fehérje szint változása kontrollok, kezeletlen cöliákiás gyermekek-, 

illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 7. ábra a TLR3 fehérje szintjének változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen 
cöliákiás gyermekek-, illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 
(Western blot). TLR3-at, fehérje szinten csak a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 
nyálkahártyájában tudtunk kimutatni. Az adatokat átlag ± szórás formájában adtuk meg. 
Rövidítések: CD= cöliákia, TLR3= Toll like receptor 3 
 

 
A természetes immunitást befolyásoló CD14 és TLR4 genetikai polimorfizmusának 

vizsgálata CD, T1DM és CD+T1DM-s betegekben  

 
A 8. táblázatban foglaltuk össze a CD14 C-260T polimorfizmus prevalencia eredményeit. 

A két mutáns allélt tartalmazó genotípus előfordulása szignifikánsan alacsonyabb 

volt a T1DM-es csoportban a kontrollokhoz viszonyítva (p=0,0081), de maga a C-260T 

allél előfordulása nem volt alacsonyabb (T1DM: 41,9%, vs. Kontroll: 54,8%, CD: 54%, 

és CD+T1DM: 50%) 



 45 

 

8. táblázat: CD14 C-260T genotípus frekvencia T1DM, CD, CD+T1DM gyermekek és a 
kontrollok között (%) 
 
CD14 C-260T T1DM * CD CD + T1DM Kontroll 

CC 36,3  19 26 17,8 

CT 43,7 54 48 54,8 

TT 20,0 27 26 27,4 

 
A 8. táblázatban láthatjuk a CD14 polimorfizmus vizsgálat eredményét. T1DM-ben a 
homozigóta TT genotípus előfordulása szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll 
populációban észlelthez képest. * p0,0081 vs. kontroll  
Rövidítések: CD= cöliákia, T1DM= 1-es típusú diabetes mellitus 
 

A TLR4 A+896G SNP genotípus eloszlásában nem találtunk eltérést a vizsgált 

csoportokban a kontrollhoz viszonyítva. Az eredményeket a 9. táblázatban összesítettük. 

A mutáns G allél frekvenciája 2,9% volt T1DM-ben, 4% CD-ben és 4% CD+T1DM-

ben, míg a kontrollokban 6,5%. 

 

9. táblázat: TLR4 A+896G genotípus frekvencia T1DM, CD, CD+ T1DM-es gyermekek 

és a kontrollok között (%) 

 

TLR4 A+896G  T1DM CD CD + T1DM Kontroll 

AA 94,3 92 91,9 87 

AG 5,7 8 8,1 13 

GG 0 0 0 0 

 
A 9.táblázat a TLR4 A+896G polimorfizmus vizsgálat eredményeit részletezi. A vizsgált 
betegcsoportok nem különböztek sem egymástól, sem a kontroll populációtól. 
Rövidítések: CD= cöliákia, TLR4= Toll like receptor 4, T1DM= 1-es típusú diabetes 
mellitus 
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TNF-alfa polimorfizmus jelenléte és a cöliákia kialakulásának kockázata T1DM-s 

betegekben 

 

EMA pozitivitást a vizsgált 301 T1DM-s gyermek közül 23 esetben észleltünk. Egy 

gyermeknek már a T1DM kialakulása előtt ismert volt a cöliákiája. A 23 EMA pozitív 

esetből a vékonybél biopszia 18 esetben (7 fiú, 11 lány) igazolta a CD fennállását. Ez a 

18+1 gyermek képezte a továbbiakban a CD-s csoportot. Az öt EMA pozitív, de a 

vékonybélbiopszia során normál szövettant mutató gyermeket a további vizsgálatba 

nem vontuk be, de adataik szerepelnek a 10. és 11. táblázatban. 

 

10. táblázat: A vizsgált betegek klinikai jellemzői szerostátuszuk alapján 

EMA negatív  EMA pozitív 

Klinikai adatok Nem CD 

n=277 

CD 

n=19 

Normális biopszia 

 n=5  

Nem (F/N) 144/133 8/11 2/3 

Medián kor (tartomány) 

(év) 
14 (3-18) 14 (4-18)  8 (6-15) 

A diabetes fennállásának 

medián ideje (tartomány) 

(év) 

5 (0-17) 6 (2-14) 6 (2-7) 

Medián kor a T1DM 

kezdetekor (tartomány) (év) 
8 (0.9-18) 5 (1-14)  2 (1-8) 

 
A 10. táblázatban foglaltuk össze a vizsgálatba bevont gyermekek legfontosabb adatait. 
Kor, nem, a diabetes fennállásának ideje, és a diabetes jelentkezésekori életkor 
szempontjából nem volt különbség a CD és nem CD csoport között. Rövidítések: 
T1DM= 1-es típusú diabetes mellitus, EMA= endomysium ellenes antitest, CD= 
cöliákia 
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A 11. táblázat foglalja össze a genotipizálás eredményét. 

 

11. táblázat: A TNF-α genotipizálás eredménye 

EMA-negatív 

Esetek 
EMA pozitív esetek 

Genetikai variáns 
Nem CD 

N=277 (100%) 
CD 

n=19 (100%) 
Normális biopszia 

 n=5  

TNF-α promoter gén -308 polimorfizmus 

-308GG 148 (53,4) 8 (42,1) 3  

-308GA 118 (42,6) 9 (47,4) 2 

-308AA 11 (4) 2 (10,5) 0 

TNF-α promoter gén -238 polimorfizmus 

-238GG 260 (93,9) 15 (79) 5  

-238GA* 16 (5,7) 4 (21) 0 

-238AA* 1 (0,4) 0 0 

A 11. táblázat tartalmazza a TNF-α -308 és -238 promoter polimorfizmus genotípus 
meghatározás eredményeit. A -238A allél hordozása a cöliákiás csoportban 
szignifikánsan gyakoribb volt, mint a nem CD csoportban (*p=0,036). Rövidítések: 
TNF-α= tumor nekrózis faktor alfa, EMA= endomysium ellenes antitest, CD= cöliákia 

A TNF- –308A allél prevalenciája magasabb volt a CD (34%), mint a nem CD 

csoportban (25%), de a különbség statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak (OR: 

1,57, 95% CI: 0,61-4,04; p=0,32). A –308A allél prevalenciája magasabb volt, mint a 

magyar egészséges populáció referencia értéke (0,34 és 0,25 vs 0,14, p<0,05 és 

p<0,001) (127). 

A TNF- –308A allél hordozása 2,42-szeres kockázati tényezőt (95% CI: 1,68-3,48; 

p<0,001) jelent T1DM kialakulására, az ezt az allélt nem hordozókhoz képest. 

A TNF- –238A allél prevalenciája magasabb volt a CD-s csoportban, mint a nem 

cöliákiás diabetesesek között. 
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A TNF- –238A allél hordozása 4,07-szeres rizikót (95% CI: 1,22-13,63; p<0,05) jelent 

CD kialakulására a T1DM-es gyermekek körében, mint akik nem hordozzák a TNF- –

238A allélt. 

Összesítve a –238A allél prevalenciája nem különbözött szignifikánsan a cöliákiás és a 

nem cöliákiás T1DM-es gyermekeknél az egészséges magyar referencia populációhoz 

viszonyítva (0.11 és 0.03 vs 0.046) (127). Se a –238A, se a –308A allél jelenléte nem 

mutatott összefüggést a CD kialakulásának időpontjával. Nemi különbségeket nem 

tudtunk kimutatni a különböző polimorfizmusok jelenlétével kapcsolatban. 

 
 
A HLA DQ2 markerek vizsgálata T1DM, CD és CD+T1DM-s betegekben 

 
A 12. táblázatban foglaltuk össze a HLA-DQ genotípusok megoszlását a vizsgált 

betegcsoportokban és kontrollokban, a 13. táblázat pedig a statisztikai eredményeket 

összesíti. 

Mint az várható volt, T1DM-ben a homozigóta HLA-DQ8 genotípus szignifikánsan 

magasabb volt, mint CD-ben, míg a homozigóta vagy heterozigóta HLA-DQ2 genotípus 

DQ8 jelenléte nélkül nem különbözött a kontrollokétól. CD-ben mind a homozigóta, 

mind a heterozigóta HLA-DQ2 (DQ8-) genotípus szignifikánsan gyakrabban fordult 

elő, mint a T1DM vagy a kontroll csoporthoz viszonyítva, de a HLA-DQ8 (DQ2-) 

genotípus emelkedését nem észleltük. 

T1DM-ben, valamint CD és T1DM együttes előfordulása esetén a HLA-DQ2/8 

heterozigóta genotípust szignifikánsan gyakrabban észleltük a csak CD-s, és kontroll 

gyermekpopulációhoz viszonyítva. 
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12. táblázat: A HLA DQ genotípusok megoszlása a különböző csoportokban 

#HLA-DQB1*0201, vagy *0202 HLA DQA1*05 transz pozicióval kapcsolva 
 

A 12. táblázatban összegeztük a HLA DQ genotípusok megoszlását a vizsgált 
populációkban. T1DM-ben a homozigóta HLA-DQ8 genotípus szignifikánsan 
magasabb volt, mint CD-ben, míg a homozigóta vagy heterozigóta HLA-DQ2 genotípus 
DQ8 jelenléte nélkül nem különbözött a kontrollokétól. CD-ben mind a homozigóta, 
mind a heterozigóta HLA-DQ2 (DQ8-) genotípus szignifikánsan gyakrabban fordult 
elő, mint a T1DM vagy a kontroll csoporthoz viszonyítva, de a HLA-DQ8 (DQ2-) 
genotípus emelkedését nem észleltük. Rövidítések: CD= cöliákia, T1DM= 1-es típusú 
diabetes mellitus 
 
 

13. táblázat: A vizsgált csoportok statisztikai összehasonlítása 

 

 T1DM CD CD+T1DM Kontroll 
T1DM -    
CD <0.0001 -   
CD+T1DM 0.0014 <0.0001 -  
Populációs kontroll <0.0001 <0.0001 <0.0001 - 
 
A 13. táblázat a vizsgált csoportok közötti szignifikancia szinteket ábrázolja. 
Rövidítések: CD= cöliákia, T1DM= 1-es típusú diabetes mellitus 
 

T1DM CD CD+T1DM Populációs kontroll DQ genotípus 
n=80 % n=100 % n=47 % n=2080 % 

DQ2#/X (DQ8-) 20 25 61 61 10 21,3 452 21,7 
DQ2/2 3 3,8 25 25 12 25,5 85 4,1 
DQ8/X (DQ2-) 10 12,5 4 4 3 6,4 173 8,3 
DQ8/8 2 2,5 0 0 0 0 0 0 
DQ2/8 29 36,3 10 10 20 42,6 28 1,4 
DQX/X (DQ2-,DQ8-) 16 20 0 0 2 4,2 1342 64,5 
Összesen 80 100,1 100 100 47 100 2080 100 
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MEGBESZÉLÉS 

 
 
Vizsgálatainkban a természetes és az adaptív immunitás egyes jellemzőit vizsgáltuk 1-

es típusú diabeteses, cöliákiás és mindkét betegségben szenvedő gyermekeknél. 

Mindenekelőtt fontosnak tartottuk tisztázni, hogy mennyire gyakori a cöliákia 

előfordulása 1-típusú diabetesben, hiszen erre vonatkozó nagyszámú beteganyagon 

alapuló vizsgálat még nem állt rendelkezésre Magyarországon. 

 

CD előfordulási gyakorisága T1DM-s magyar gyermekekben 

 
Megállapítottuk, hogy a 205 vizsgált gyermek között 24 esetben (11,7%-ban) 

találtunk EMA pozitivitást. A továbbiakban vékonybélbiopszia elvégzésével igazoltuk a 

cöliákia fennállását, ezzel 17 vizsgált betegnél észleltünk subtotalis/totalis 

boholyatrófiát, így T1DM-es gyermekek körében a CD prevalenciáját 8,3%-nak 

találtuk. Ez az érték korrelál más országok adataival, bár inkább azok felsőbb 

tartományába esik. Az eredményeket nagyban befolyásolja, hogy mennyi az eltelt idő a 

diabetes kezdete és a szűrés között. Vizsgálatunkban relatíve hosszabb idő telt el a 

diabetes kezdete és a szűrés között, de adataink összehasonlítása nehézkes más 

vizsgálatokkal, mert sokszor ez az adat nem hozzáférhető. 

Egészséges populációban a CD előfordulása 0,33-1,3% közé tehető (128-130), így a 

„csendes” cöliákia előfordulása a diabeteses populációban közel hatszorosa az 

egészségesekhez képest. 

A 17 egyértelműen cöliákiás beteg közül 11-nek egyáltalán nem volt 

gasztrointesztinális, illetve extra-intesztinális tünete. Ez összhangban áll korábbi 

vizsgálati eredményekkel (23, 24, 27, 131), és felhívja a figyelmet arra, hogy ebben a 

betegcsoportban a cöliákia nem jár a jellegzetes malabszorptiós tünetekkel, hanem 

gyakran csendes, „silent” formában jelentkezik. Vizsgált betegeink körében egy 

kismértékben csökkent BMI mégis megfigyelhető volt. 

A 7 EMA pozitív, de boholyatrófiát nem mutató eset közül ötnél (2,4%) emelkedett 

epitelialis  T sejtszámot észleltünk, így ezek valószínűleg látens cöliákiások. A 

glutén intolerancia nem csak egyértelmű boholyatrófia formájában jelentkezhet. Látens 

cöliakiáról akkor beszélünk, ha a betegnek a gluténtartalmú étrend mellett normális 

szöveti szerkezetű a boholystruktúrája, de idővel a boholykárosodás kialakul. Nagy 

multicentrikus vizsgálat eredményei alapján látens cöliakiában nincs kimutatható eltérés 

a rutin hisztológiai vizsgálatok során (132). De ezekben az esetekben is van lehetőség 
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cöliákiára specifikus immunológiai eltérések kimutatására. Diagnosztikus jelentőséggel 

bírnak az intraepitelialis  T sejtek (29, 133, 134). A  T sejtek képesek reagálni a 

sérült epitelialis sejtek által expresszált stressz fehérjékkel, ami a sérült sejtek 

eltávolításában betöltött szerepükre utal. Kisebb mértékben ugyan, de megfigyelték az 

IE  T sejtek számának emelkedését ételallergiában is (135).  

A epitelialis  T sejtek vizsgálatával lehetőség nyílik azonosítani azokat az eseteket, 

ahol az EMA pozitivitás ellenére a duodenalis nyálkahártya szövettani vizsgálata nem 

igazolja a boholyatrófiát, hiszen a  T sejtek száma egyaránt emelkedett volt a 

boholyatrófiát mutató és boholyatrófiát nem mutató EMA pozitív T1DM-es gyermekek 

körében. A boholyatrófiát nem mutató gyermekeknél a jelenlegi protokoll szerint nem 

indokolt a gluténmentes diéta bevezetése, de szoros kontroll alatt kell tartani őket, és a 

cöliákiára jellemző gasztrointesztinális vagy extra-intesztinális tünetek jelentkezésekor 

indokolt az ismételt vékonybél biopszia elvégzése. 

Megállapítottuk, hogy a gluténmentes diéta bevezetésével kedvezően alakul a 

gyermekek tápláltsági állapota, hiszen BMI értékük szignifikáns emelkedést mutatott a 

3 hónapos diétát követően. 

Más vizsgálatok szerint is a kiszűrt cöliákiás betegeknél bevezetett gluténmentes diéta 

hatására javult a hossznövekedés, és a HgbA1c érték is kedvezően változott (136). 

A tapasztalatok alapján a már manifeszt 1-es típusú diabeteses csoportban, évekkel a 

diabetes kialakulása után jelenik meg cöliákia. Az esetek többségében ez látens 

formában jelentkezik, a klasszikus malabszorpciós megjelenési forma ritka. Igaz, a 

diabetesesek között rendszeresen végzett szerológiai szűrővizsgálatok miatt gyakran 

nincs is idő a klinikai tünetek megjelenésére. Nincs arra adat, hogy amennyiben először 

a cöliákia jelenik meg, mekkora az esélye, hogy a későbbiekben 1-es típusú diabetes 

alakuljon ki, azonban úgy tűnik, ha a cöliákiát diagnosztizálják először, akkor a diabetes 

viharos kezdettel, gyakoribb ketoacidózissal fog járni (137). 

Összehasonlítva a diabeteses és a diabeteses és ”silent” cöliákiás betegeket 

megállapítható, hogy az inzulinigény, a hipoglicaemiák és ketoacidózisok számában 

nincs szignifikáns különbség, de a cöliákiás csoport súlygyarapodása rosszabb (138). 

Jelen vizsgálatunkban a gluténmentes diéta bevezetését követően megfigyeltük az 

inzulinigény emelkedését, melynek háttere a boholyatrófia gyógyulásával kialakuló 

jobb felszívódással magyarázható. Ugyanakkor az anyagcsere kontroll nem romlott, 

mivel a glikozilált hemoglobin A1 értéke nem változott a gluténmentes diéta hatására. A 

gluténmentes diéta bevezetése előtt is csak kismértékben volt emelkedett a HgbA1c 

érték, ami a rosszabb szénhidrát felszívódásra utal. Ezt több korábbi vizsgálat is 
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megerősítette (139, 140, 141), azonban más adatok szerint a gluténmentes diéta 

bevezetésével nem nőtt az inzulinigény. 

 

A természetes immunitás vizsgálata CD-ben. A TLR2, TLR3 és TLR4 

expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

 

Az adaptív immunrendszer szerepét a cöliákia patogenezisében már számos 

közleményben igazolták, ugyanakkor egyre több adat utal a természetes immunrendszer 

jelentőségére is (3-6). Az adaptív és a természetes immunválasz és a cöliákia 

kapcsolatát a 8. ábrán szemléltetjük. 

Vizsgálatainkkal arra szerettünk volna választ kapni, hogy különbözik-e a TLR2, 

TLR3 és TLR4 expresszió mRNS és fehérje szinten kezeletlen- és kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a kontrollokhoz viszonyítva. 

Méréseinkkel igazoltuk, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan 

emelkedett a kezeletlen- és a diétázó cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

a kontrollokhoz képest. Továbbá, a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió a diétázó 

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában még kifejezettebb volt, mint a nem 

diétázó gyermekekben. A TLR2 és TLR4 fehérje szintek alig voltak detektálhatóak a 

kontrollok duodenum nyálkahártyájában, míg kezeletlen- és kezelt cöliákiás 

gyermekekben szignifikánsan megemelkedett a szintjük. A gluténmentes diétát tartó 

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában még magasabb volt a TLR2 és TLR4 

fehérje szint, mint a diétát nem tartó gyermekekben.  

A TLR3 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a diétázó cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában, a kezeletlen cöliákiás gyermekekhez és a kontrollokhoz 

képest. TLR3 fehérjét csak a diétázó cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

tudtunk kimutatni. 
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8. ábra: Az adaptív és a természetes immunitás kapcsolata (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 8. ábra a természetes és az adaptív immunitás kapcsolatát szemlélteti cöliákia 
vonatkozásában. A cöliákia patogenezisének hipotetikus folyamata. Az ábra bal oldalán 
látható az adaptív immunitás részvétele, melyet a lamina propria CD4+ T sejtjei 
irányítanak. A gliadin kefeszegélyben és intraluminalisan zajló proteolízise során olyan 
immunstimuláns peptidek szabadulnak fel, mint pl. a Shan és mtsai által leírt 33 
aminosavból álló polipeptid (33mer) (142). Az epiteliális feldolgozást kikerülő T sejt 
epitópok a szöveti transzglutamináz által deamidálódnak és hozzákötődnek az APC-k 
HLA DQ2/8 molekulákhoz, és így tudnak prezentálódni a CD4+ T sejteknek a lamina 
propriában. Ezek az aktivált T sejtek serkentik a B sejtek gliadin és tTG2 elleni antitest 
termelését, valamint nagy mennyiségben IFN--t termelnek. Az IFN-fokozza az 
epitelialis károsodást direkt sejthalál, illetve makrofág aktiváció révén. A CD8 IEL 
aktivációja is bekövetkezhet egyes gliadin peptidek MHC Ia-val történő kereszt-
prezentációja révén. Az ábra jobb oldala a természetes immunitás részvételét írja le, 
melynek kulcsa az IL-15. A lamina propria makrofágjai által termelt IL-15 serkenti a 
dendritikus sejtek antigénprezentációs képességét és így az adaptív immunválaszt. Az 
enterociták által termelt IL-15 serkenti az IEL-k túlélését, citotoxicitását, expanzióját és 
IFN- termelését, valamint egyes természetes receptorok expresszióját. Ezeknek a 
receptoroknak atipusos MHC Ib ligandjaik vannak és az epitel sejteket érő stressz vagy 
gyulladás indukálja őket. Ez az interakció tovább fokozza az IEL aktivációját. A 
refrakter cöliákiás sprue-ban kialakuló perzisztens intraepiteliális IL-15 termelés 
klonális intraepiteliális proliferációhoz vezethet. Intesztinális fertőzés esetén az IL-15 
szintje gyorsan emelkedik, beindítva az adaptív és természetes immunválaszokat. Így az 
intesztinális fertőzés az IL-15-n keresztül trigger faktora lehet CD kialakulásának. Ezen 
túlmenően CD-ben a p31-p49 peptidek a makrofágok IL-15 termelődését okozzák. 
Rövidítések: IL-15= interleukin-15, tTG= szöveti transzglutamináz, IFN=interferon, 
DC= dendritikus sejt, APC= antigén prezentáló sejt, IEL= intraepiteliális limfocita 
 

Adaptív immunválasz 
 

Természetes immun- 
válasz 

 

Makrofág/DC 

B sejt Glutén és tTG 
ellenes antitestek 
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Egyes vélemények szerint a különböző bakteriális produktumok is TLR-eken keresztül 

szenzitizálhatják a CD4+ T sejteket gliadinnal szemben (7). Egyes gliadin peptidek is 

képesek (pl. p31-p43) TLR-eken vagy más mintázatfelismerő receptorokon keresztül 

aktiválni a természetes immunrendszert, ami az IL-15 szintjének emelkedését okozza (3, 

4, 143). Az intesztinális mikroflóra által indukált TLR4 mediált jelátvitel gátolja az 

ételallergénekkel szembeni reakciót. Feltételezhető, hogy a cöliákiában megfigyelhető 

fokozott TLR2 és TLR4 expresszió megakadályozza a gliadin indukálta Th2 típusú 

gyulladást, a Th1 immunválasz TLR4-en keresztüli fokozásával. Ezt a feltételezést 

támasztja alá az is, hogy a TLR4 mutáns vagy génkiütött egerekben gyakrabban lép fel 

ételallergia, ami összefügg a Th2-es citokinek (IL-4, IL-13) magas szintjével (144). 

Selby WS és mtsai igazolták, hogy az IEL-k tartós proliferációja és a lamina propria 

limfocitáinak perzisztens aktivációja akkor is fennállhat, ha a cöliákiás beteg tartja a 

gluténmentes diétát (145). Az IEL-ek ugyanolyan potens INF-γ termelő sejtek, mint a 

lamina propria CD4+ T sejtjei, ezért az IE INF-γ termelés a gluténmentes diéta esetén is 

fennmarad (146). LPS hatására az IEC-k IL-15-öt termelnek, ami TCR αβ+ CD8 αα 

intesztinális IEL-ek képződéséhez vezet (147). A TLR4 mutáns C3H/HeJ, BALB/lps(d) 

és C57BL/10ScCr egértörzsek IEC-i nem expresszálnak IL-15-öt és a TCR αβ+ CD8 αα 

intesztinális IEL-ek képződése is szignifikánsan csökken a vad típusú egértörzsekhez 

képest. Az IEL-ek, gluténmentes diéta mellett is fennálló perzisztens aktivációja nagy 

valószínűséggel az epitelium elsődleges vagy másodlagos működési zavarával hozható 

összefüggésbe. Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a fokozott TLR expresszió 

érzékenyítheti az epiteliális/szubepiteliális sejteket gluténnel vagy más külső 

faktorokkal (pl. mikroorganizmusok) szemben, ami az IL-15 túlprodukciójához és 

perzisztens IEL aktivációhoz vezet CD-ben. Savilahti E és munkatársai korábbi 

eredményei, miszerint az intraepiteliális  T sejtek száma gluténmentes diéta mellett is 

emelkedett, megegyezik a diétázó cöliákiásokban mért emelkedett TLR2 és TLR4 

expresszióval (134). Több közlemény is alátámasztja, hogy a  T sejtek alapvető 

szerepet játszanak a természetes immunválasz kialakulásában, és aktiválódásukhoz a 

TLR-okra is szükség van (148, 149).  

A cöliákia patogenezisében a vírusfertőzések szerepe ellentmondásos. Kagnoff és 

munkatársai leírták, hogy az Adenovírus 12 fertőzés elősegítheti a cöliákia kialakulását 

(150). Mahon és munkatársai azonban úgy találták, hogy az Adenovírus 12 fertőzés 

hatására CD nem fordult elő gyakrabban a kontrollokhoz képest (151). Eredményeink - 

miszerint a TLR3 mRNS expresszió csak a kezelt cöliákiás gyermekek duodenális 

nyálkahártyájában fokozódott a kontrollokhoz képest, és TLR3 fehérjét csak a kezelt 
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cöliákiásoknál tudtunk kimutatni -szintén arra utalnak, hogy TLR3 mediált vírusfertőzés 

nem játszik központi szerepet a cöliákia patogenezisében. 

 

A természetes immunitást befolyásoló CD14 és TLR4 genetikai polimorfizmusának 

vizsgálata 

 

A monociták és a makrofágok felszínén megtalálható CD14 és TLR4 kulcsszerepet 

tölt be a sejtaktivációs mechanizmusban. A Gram negatív baktériumok felszínén 

megtalálható LPS fenti receptorokon keresztül képes aktiválni a sejteket. A CD14 (C-

260T) és a TLR4 (A+896G) funkcionális polimorfizmusai befolyásolják a bakteriális 

antigénekre kialakuló mukozális természetes immunválaszt. (77, 152). 

A CD14 (C-260T) SNP hatására fokozódik a CD14 expressziója, ez TLR4 

aktiválódásához vezet, aminek az eredménye egy bakteriális antigénekre adott 

kifejezettebb reakció (119). A kialakuló gyulladásos folyamat károsítja a jejunum 

intesztinális barrier funkcióját, ami a lamina propria fokozott glutén terhelését 

eredményezi. A lamina propriában helyezkedik el a legtöbb glutén reaktív limfocita. A 

folyamat eredménye a cöliákia kialakulásának fokozott kockázata lehet. 

Klöting és mtsai NOD egérmodellben igazolták, hogy a CD14 hiányos NOD egerekben 

a diabetes előfordulása szignifikánsan alacsonyabb, mint a CD14-t tartalmazó 

állatokban (153). Ezek alapján feltételezhető volt, hogy T1DM-s betegekben a CD14 

(C-260T) SNP előfordulása, - mely a CD14 fokozott expressziójával jár-, gyakoribb lesz. 

Meglepő módon azt észleltük, hogy a CD14 TT genotípus a T1DM-s gyermekekben 

ritkább, mint a cöliákiás vagy a kontroll populációban, és a mutáns allél előfordulása 

nem különbözött a vizsgált csoportokban. 

Ez a váratlan eredmény részben azzal magyarázható, hogy a CD14 szerepet játszik az 

apoptosis regulációjában is. Közelmúltban végzett vizsgálatok igazolták, hogy a CD14 

nemcsak immun-receptorként képes reagálni bakteriális komponensekkel (pl. LPS), de 

felismeri és megköti a saját szervezetből származó különböző apoptotikus sejt 

származékokat (Pl. az apoptotikus leukocitákon lévő intercelluláris adhéziós molekula-

3-t) (154-157). 

A CD14 főleg fagociták felszínén expresszálódik, melyek tolerogén (toleranciát 

indukáló módon) módon képesek apoptotikus sejtmaradványokat prezentálni a T 

sejteknek, így az autoreaktív T sejtek funkcionális inaktivációja jön létre (158, 159). 

Feltételezhetően a csökkent CD14 expresszió megzavarja ezt a folyamatot, mely 

autoimmun folyamat beindulásához és T1DM kialakulásához vezethet. Másrészről 
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CD14 (C-260T) polimorfizmust hordozóknál a szolubilis CD14 szintje alacsonyabb. A 

szolubilis CD14 képes az aktivált autoreaktív T sejtekhez kötődni és azokat inaktiválni, 

így alacsonyabb szolubilis CD14 szint esetén ez a folyamat elégtelen (160). 

Érdekes módon a mind CD, mind T1DM-ben szenvedő gyermekeknél a CD14 

homozigóta mutáns TT genotípus előfordulása nem volt csökkent. Ez azt jelentheti, 

hogy ezen allél jelenléte T1DM-s gyermekekben fokozhatja a CD kialakulásának 

kockázatát. Feltételezhetően a receptor normális expressziója fogékonnyá teszi a 

diabeteses egyént cöliákia kialakulására, mert jelentős szerepet játszik a gyulladásos 

folyamat szabályozásában a nyálkahártyában (161). 

 

TNF-alfa polimorfizmus jelenléte és a cöliákia kialakulásának kockázata T1DM-s 

betegekben 

 

Ebben a vizsgált diabeteses populációban a CD előfordulási gyakoriságát 6,3%-nak 

mértük. Ez valamivel magasabb, mint amiről más közlemények beszámolnak (162), de 

alacsonyabb, mint korábbi vizsgálatunkban tapasztaltuk. 

A –308 A allél előfordulási gyakorisága magasabb volt cöliákiásokban (34%), mint a nem 

CD csoportban (25%), bár a különbség nem érte el a szignifikanciát. A –308A allél 

prevalenciája magasabb volt a vizsgált betegcsoportban, mint az egészséges magyar 

kontrollcsoportban, függetlenül CD jelenlététől (127). Korábbi, eltérő etnikai 

összetételű populációs vizsgálatok szintén a –308A allél gyakoribb előfordulását írták le 

T1DM-ben (94). A –308A allél gyakoribb előfordulását CD-ben is leírták, T1DM 

megléte nélkül (163). 

Saját vizsgálatunkban azonban nem tudtuk igazolni, hogy a –308A allél hordozása 

fokozná a CD kialakulásának kockázatát T1DM-ben. A szövettanilag igazolt CD-s 

betegek közt a –238A allél hordozása szignifikánsabban gyakoribb volt, mint a nem 

cöliákiás csoportban. Ennek az eltérésnek a jelentősége azonban ma még nem világos. 

A G-238A polimorfizmus funkcionális jelentősége nem ismert, de egyes adatok alapján 

jelenléte befolyásolja autoimmun-, és egyes fertőző betegségek kialakulását (164-166). 

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a TNF- –308A allél előfordulása 

gyakoribb T1DM előfordulása esetén, de nem hajlamosít CD kialakulására ebben a 

populációban. A –238A allél szignifikánsan gyakoribb a két betegség együttes 

előfordulása esetén, de ennek klinikai jelentősége még nem tisztázott. 
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A HLA DQ2 markerek vizsgálata T1DM, CD és CD+T1DM-s betegekben 

 
Mind a cöliákia, mind az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulása összefüggésben 

van a DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) és DQ8 (DQA1*03/DQB1*0302) jelenlétével (167). 

Eredményeink megerősítik, hogy a magyar lakosság körében a CD kialakulására a fő 

fogékonysági tényező a DQ2, míg T1DM-ben a DQ8. Koeleman és mtsai vizsgálataival 

megegyezően megállapíthatjuk, hogy a DQ2/DQ8 heterozigótaság jelenléte T1DM 

kialakulására hajlamosít (168). 

Sumnik és mtsai egyértelműen igazolták, hogy diabetesesek körében a CD kialakulását 

a HLA-DQB1*02-DQA1*05 jelenléte egyértelműen befolyásolja (169). Először 

Saukkonen és mtsai írták le 1996-ban, hogy a DQB1*02 CD-s és T1DM-s gyermekek 

körében gyakrabban fordul elő (36). Egy későbbi vizsgálat megállapította, hogy HLA 

DQB1*0201-DQA1*05 esetén CD kialakulására négyszeres a kockázat (35). Ezt az 

összefüggést más vizsgálók megerősíteni nem tudták, és populációs specifikus 

jelenségnek tartják. Az Olaszországból származó vizsgálatban a DQB1*0201-DQA1*05 

frekvencia 68% volt a CD+T1DM csoportban és 62% a diabeteses csoportban. Ennek 

oka a DQB1*0201-DQA1*05 gyakori előfordulása lehet az olasz diabeteses 

populációban (170). 

Doolan és mtsai vizsgálatukban emelkedett (77%) DQB1*0201-DQA1*05 frekvenciát 

mutattak ki T1DM+CD-s betegekben, szemben a csak diabetesesek 59%-val, de a 

különbség a betegek alacsony száma miatt nem érte el a szignifikanciát (171). 

Nagyobb betegszámon végeztek vizsgálatot Bao és mtsai. Felmérésükben nagyobb 

arányú szöveti transzglutamináz pozitivitást észleltek azon diabeteseseknél, akiknél 

HLA DQ2 vagy DQ8 jelen volt, illetve különösen DQ2 homozigótaság esetén (172). 

 

 Eredményeink megerősítik, hogy T1DM-ben a HLA-DQ8, míg cöliákiában a HLA-

DQ2 előfordulása a gyakoribb. Megállapítható az is, hogy a két betegség együttes 

előfordulása esetén a DQ2 előfordulása szignifikánsan gyakoribb, mint a csak T1DM-

ben szenvedő betegekben. CD+T1DM előfordulásakor viszont a DQ8 előfordulása 

szignifikánsan alacsonyabb, mint a csak diabetesben szenvedőkben. A DQ2 és DQ8 

allélok együttes előfordulása mind CD+T1DM-ben, mind T1DM-ben gyakoribb, mint a 

csak cöliákiásokban, de gyakoriságuk a két diabeteses csoportban egymással 

lényegében megegyezik. Vizsgálataink alapján úgy tűnik, hogy T1DM-ben a HLA-DQ 

allélok meghatározása segítségre lehet a cöliákia kialakulása valószínűségnek a 

megítélésére.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 

Vizsgálataink alapján az alábbi megállapításokat fogalmazhatjuk meg: 

 

1. T1DM-ben a cöliákia előfordulása 8,3%-os, mely jóval magasabb a kontroll 

populációban észlelthez képest. 5,3 %-ban „silent” cöliákia volt igazolható, mivel a 

gyerekeknek nem volt a CD-re jellegzetes klinikai tünete. A gluténmentes diéta 

bevezetésével kedvezően alakult a gyermekek tápláltsági állapota, BMI értékük 

szignifikáns emelkedést mutatott, inzulinigényük szignifikánsan emelkedett. 

2. Fokozott TLR2 és TLR4 mRNS expressziót, valamint emelkedett fehérje szint 

mutattunk ki mind a kezeletlen-, mind a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában a kontrollokhoz viszonyítva. A gluténmentes diéta mellett, 

normális bélboholy struktúra esetén is fokozódott TLR2 és TLR4 expresszió arra 

utal, hogy a megemelkedett TLR2 és TLR4 expressziónak fontos szerepe lehet a 

cöliákia patogenezisében. A megnövekedett TLR2 és TLR4 expresszió fokozott 

proinflammatorikus és kemotaktikus citokin felszabaduláshoz-, ezáltal a glutén 

reaktív CD4+ T sejtek aktivációs küszöbének csökkenéséhez vezethet, így 

elősegítheti a glutén specifikus immunválasz kialakulását. Megállapítottuk, hogy a 

kezelt cöliákiás gyermekek duodenális biopsziáiban még fokozottabb TLR2 és 

TLR4 mRNS expresszió, valamint magasabb fehérje szint figyelhető meg, mint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekekben. Feltételezhető, hogy ez a fokozott TLR2 és 

TLR4 expresszió lehet felelős a kezelt cöliákiásokban is megfigyelhető 

intraepiteliális  T sejt szám emelkedésért.  

3. Igazoltuk, hogy a TLR3 mRNS expresszió a kezeletlen cöliákiás gyermekek 

duodenális nyálkahártyájában nem változik a kontrollokhoz képest, valamint a 

TLR3 fehérje szinten nem detektálható. Ezek alapján feltételezhetjük,  hogy a TLR3 

közvetített vírusfertőzés nem játszik elsődleges szerepet a cöliákia patogenezisében. 

Megállapítottuk, hogy a kontrollok duodenum nyálkahártyájában a TLR2 és TLR4 

fehérjék alig kimutatható mennyiségben vannak jelen, míg kezeletlen- és kezelt 

cöliákiás gyermekekben megemelkedik a szintjük. Eredményeink arra utalnak, hogy 

a TLR2 és TLR4 a duodenumban a disztális béltraktushoz hasonló módon 

expresszálódik, mind fiziológiás körülmények között, mind gyulladás esetén. 

4. A két mutáns allélt tartalmazó (CD14 TT) genotípus előfordulása szignifikánsan 

alacsonyabb volt a T1DM-es csoportban a kontrollokhoz viszonyítva (p=0.0081), de 
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maga a C-260T allél előfordulása nem volt alacsonyabb. A TLR4 A+896G SNP 

genotípus eloszlásában nem találtunk eltérést a vizsgált csoportokban a 

kontrollokhoz viszonyítva. 

5. A TNF- –308A allél prevalenciája nem különbözött a CD és nem CD csoport között, 

de magasabb volt, mint a magyar egészséges populáció referencia értéke. A TNF- 
–308A allél hordozása 2.42-szeres kockázati tényezőt jelent T1DM kialakulására, az 

ezt az allélt nem hordozókhoz képest.  

6. A TNF- –238A allél prevalenciája magasabb volt a CD-s csoportban, mint a nem 

cöliákiás diabetesesek között. A TNF- –238A allél hordozása 4.07-szeres rizikót 

jelent CD kialakulására a T1DM-es gyermekek körében, mint akik nem hordozzák a 

TNF- –238A allélt. 

7. T1DM-ben a homozigóta HLA-DQ8 genotípus szignifikánsan gyakoribb volt, mint 

CD-ben, míg a homozigóta (DQ2/2) vagy heterozigóta HLA-DQ2/X (DQ8-) 

genotípus nem különbözött a kontrollokétól. CD-ben mind a homozigóta, mind a 

heterozigóta HLA-DQ2 (DQ8-) genotípus szignifikánsan gyakrabban fordult elő, 

mint a T1DM vagy a kontroll csoporthoz viszonyítva, de a HLA-DQ8 (DQ2-) 

genotípus emelkedését nem észleltük. T1DM-ben, valamint CD és T1DM együttes 

előfordulása esetén a HLA-DQ2/8 heterozigóta genotípust szignifikánsan 

gyakrabban észleltük a csak CD-s, és kontroll populációhoz viszonyítva. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 Munkánk során az 1-es típusú diabetes mellitusban (T1DM) szenvedő 

gyermekeknél kívántuk felmérni a cöliákia (CD) előfordulásának gyakoriságát, 

valamint a két betegség együttes fennállása esetén vizsgáltuk a természetes és adaptív 

immunitás egyes tényezőit. A természetes immunitás faktorai közül a TLR2, TLR3, 

TLR4 expresszióját vizsgáltuk cöliákiásokban, a TLR4, CD14 és TNF- 

polimorfizmusát, valamint az adaptív immunitásra jellemző HLA DQ markereket a két 

betegség egyidejű előfordulása esetén.  

 Megállapítottuk, hogy a CD előfordulási gyakorisága jóval nagyobb T1DM-s 

gyermekekben, mint a kontroll populációban. T1DM esetén gyakran klinikai tünetek 

nélkül jelentkezik a CD. Gluténmentes diéta hatására az inzulinigény szignifikánsan 

emelkedett, a betegek szomatikus fejlettsége javult, BMI értékük normalizálódott. 

 Méréseinkkel igazoltuk, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió és fehérje szintek 

szignifikánsan emelkedettek a kezeletlen és a diétázó cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. Továbbá a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió 

és fehérje szint a diétázó cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában még 

kifejezettebb volt, mint a nem diétázó gyermekekben. A TLR3 mRNS expresszió 

szignifikánsan fokozódott a diétázó cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a 

kezeletlen cöliákiás gyermekekhez és a kontrollokhoz képest. TLR3 fehérjét csak a 

diétázó cöliákiás gyermekeknél tudtunk kimutatni. Miután kezelt cöliákiásokban 

normális bélboholy struktúra mellett is fokozott TLR2 és TLR4 expressziót mutattunk 

ki, feltételezhető, hogy a fokozott TLR2 és TLR4 expressziónak szerepe lehet a cöliákia 

patogenezisében.  

Megállapítottuk, hogy a CD14 TT genotípus jelenléte fokozhatja a cöliákia 

kialakulásának kockázatát T1DM-s gyermekekben. 

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a TNF- –308A allél előfordulása 

gyakoribb T1DM előfordulása esetén, mint a normális populációban, de jelenléte nem 

hajlamosít CD kialakulására. A TNF- –238A allél szignifikánsan gyakoribb a két 

betegség együttes előfordulása esetén, de ennek klinikai jelentősége még nem tisztázott. 

 Igazoltuk, hogy a DQ2/DQ8 heterozigóta állapot fokozza a két betegség együttes 

előfordulását, valamint, hogy T1DM-ben a HLA-DQ allélok meghatározása segítségre 

lehet a cöliákia kialakulás valószínűségének megítélésére.  
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SUMMARY 
 

 „Examination of individual components of innate and adaptive immunity in coeliac 
disease, type-1 diabetes, and the combination of the two diseases" 

 
In our study we screened the prevalence of coeliac disease (CD) in children with 

type-1 diabetes mellitus (T1DM) and investigated the adaptive and innate immune 

system in both disorders. We determined Toll like receptor 2 (TLR), TLR3, TLR4 

expression in coeliac patients, TLR4, CD14 and TNF- polymorphisms and HLA-DQ 

alleles in combination of the two diseases. 

According to our results, the frequency of CD in Hungarian children with T1DM is 

higher than in the control population. We found that coeliac patients detected by 

screening in a T1DM population had few or no characteristic symptoms at all for this 

disease. The introduction of gluten free diet improved the somatic development of these 

children, the need of insuline increased significantly. 

We found higher TLR2 and TLR4 mRNA expression and protein levels in the duodenal 

mucosa of children with treated CD and untreated CD compared with controls. TLR2 

and TLR4 mRNA expression and protein levels were even higher in the duodenal 

mucosa of children with treated CD than in untreated CD. TLR3 mRNA expression was 

increased in the duodenal mucosa of children with treated CD compared with untreated 

CD and controls. We were able to detect TLR3 protein only in the biopsy specimens of 

treated patients with CD. Our finding of elevated TLR2 and TLR4 expression even in 

treated CD patients with normal villous structure may indicate their potential 

pathogenetic role in CD. 

Our results suggest that in patients with T1DM the CD14 -260TT homozygous 

genotype increases the risk for the development of CD. 

Our study indicated that the prevalence of TNF- -308A allele is higher in T1DM 

than in the healthy population but does not seem to influence the risk of CD in this 

population. The prevalence of TNF- -238A allele is higher in T1DM children with CD, 

but the importance of this finding is still unclear. 

The distribution of HLA-DQ genotype is different in children with CD and T1DM. 

In patients with T1DM and those with CD and T1DM, the occurrence of HLA-DQ2/8 

heterozygosity was significantly higher than in children with CD only and in control 

children. Determination of the HLA-DQ genotype in children with T1DM may help in 

estimating the risk for the development of CD. 
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