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BEVEZETÉS 

 

Az orrpolip az orrnyálkahártya jóindulatú 

kitüremkedése az orrjáratokból az orrüregbe. 

Multifaktoriális kórkép, melynek pontos 

patogenezise mai napig sem tisztázott. Jellemzője 

a krónikus nyálkahártyagyulladás, mely a polipok 

2/3-ában az eosinophil sejtek felszaporodásával 

jár. Az allergiás-gombás és eosinophil sejtes 

gyulladás az utóbbi időben előtérbe került a 

patogenezis kutatásában. Bár az eosinophil polipos 

betegek 1/3-ának allergiás rhinitise is van, az 

allergia mégsem tűnik kóroki tényezőnek. Az 

utóbbi időben vált nyilvánvalóvá, hogy számtalan 

citokin (IL-4-6, 8, TGF-beta, GM-CSF stb.), 

kemokin (eotaxin, RANTES) és adhéziós 

molekula (E- és P-Selectin, VCAM-1) vesz részt a 

polipképződésben. Az IL-5 emelkedett szintje 

orrpolipózisban már kimutatásra került, mely 

jelenség kapcsán felmerült a hisztamin, mint 

mediátor szerepe. Az eosinophil sejtek 
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felhalmozódását és aktiválódását az IL-5 váltja ki, 

és tartja fenn. Keveset tudunk még a hisztamin 

orrnyálkahártyában és orrpolipózisban betöltött 

szerepéről.  A szöveti IgE orrpolipban játszott 

szerepe még szintén felderítetlen. Az utóbbi idők 

kutatásai írták le az IgE lokális felhalmozódását, 

illetve Staphylococcus aureus enterotoxinok elleni 

specifikus IgE molekulák jelenlétét, felvetve ezzel 

ezek szuperantigén szerepét a patogenezisben. A 

látens és aktív TGF-beta1 jelenléte, és szerepe a 

polipképződésben és átalakulásban szintén 

tisztázásra vár. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Vizsgálataink során célunk volt az IgE, IL-5 és 

TGF- 1 vizsgálata a patogenezisben, illetve 

meghatározni, hogy a fenti citokinek mely 

sejtekben és struktúrákban vannak jelen a 

polipszövetben. A TGF- 1 speciális 
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aktiválódási mechanizmusát szintén 

figyelembe vettük. 

 Az IL-5 felszabadulás egyik fontos mediátora 

valószínűleg a hisztamin. Ezért célunk volt a 

hisztamin metabolizmus feltérképezése 

polipképződés patogenezisében. 

 Célunk volt még meghatározni, hogy a 

hisztamin mely hisztaminreceptorokon 

keresztül fejti ki mediátor szerepét, illetve 

megvizsgálni a hisztamin eosinophil 

gyulladáshoz való viszonyát. 
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MÓDSZEREK 

 

Anyagok 

 

 34 minta került feldolgozásra az IL-5, IgE, 

TGF-beta1, 15 a HDC, HNMT és 11 a 

hisztaminreceptorok vizsgálatakor. 

Endoszkópos orrmelléküreg-műtét kapcsán 

eltávolított polipszövetet használtunk. A 

betegek véletlenszerűen kerültek kiválasztásra.  

 Kontrollként (n=9 az IL-5, IgE, TGF-beta1, 

n=11 a HDC, HNMT és n=9 a 

hisztaminreceptor vizsgálatokhoz) orrsövény 

műtét során eltávolított alsó orrkagyló 

orrnyálkahártyát használtunk. Allergia, vagy 

egyéb az orrnyálkahártya állapotát befolyásoló 

tényező kizárásra került.  

 A mintákat homogenizáltuk, majd 

felhasználásig -20 C vagy -80 C tároltuk, a 

későbbi kísérletektől függően. 
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 A vizsgálatok tájékozott beleegyezéssel és 

etikai engedéllyel történtek.  

 

Módszerek 

 

 IL-5 és TGF-beta1 ELISA  

 Szövettani vizsgálat (Haematoxylin-eozin és 

Pappenheim festés) 

 IL-5, TGF- 1 immunhisztokémia 

 HDC RT-PCR 

 HDC Western blot 

 Hisztamin RP-HPLC 

 Indirekt HDC immunhisztokémia 

 HNMT aktivitás 

 H1, H2, H3, H4 Western blot  

 ECP ELISA 

 

Statisztikai elemzések 

 

Mann-Whitney U próba és kétmintás t-próbát 

használtunk.  
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EREDMÉNYEK 

 

Lokális IgE 

IgE jelenlétét nem sikerült kimutatni egészséges 

orrnyálkahártyában, míg polipszövetben igen. 

Érdekes módon a nem allergiás polipok relatív 

nagy mennyiségű IgE-t tartalmaztak, mely 

azonban nem érte el a szignifikáns szintet a 

kontrollhoz képest (p=0,08). Jóval kisebb 

mennyiségben volt jelen azonban a nem allergiás 

csoportban, mint az allergiás polipokban.  

 

Szérum IgE 

A nem allergiás polipos betegcsoportnál jelentős 

szintű szérum IgE szintet találtunk a normál 

populációhoz képest (0,1-1,0 g/ml). Az allergiás 

polipos betegcsoportnál azonban szignifikáns 

mértékben nagyobb mennyiségű szérum IgE 

szintet mértünk. (p=0,007). 
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A szérum illetve szöveti IgE szintek között 

orrpolipban (r=0,76; p<0,05), főleg az allergiás 

csoportban (r=0,8; p<0,05) erős korrelációt 

találtunk, ugyanez a nem allergiás csoportban 

gyengébb kapcsolatnak bizonyult (p=0,1).  

 

IL-5 

Az IL-5 emelkedett mértékben volt jelen 

polipszövetben, az allergiás és nem allergiás 

betegcsoport között nem volt szignifikáns 

különbség. Kontrollban az IL-5 szintje nem 

haladta meg a detektálási küszöböt (15 pg/ml). A 

nem allergiás polipok és a kontrollban mért 

értékek között a különbség csak T-próbával 

bizonyult szignifikánsnak (p=0,05), Mann-

Whithney próbával nem. Az IL-5 és szöveti IgE 

szintek között csak allergiás polipos betegekben 

találtunk szignifikáns korrelációt (r=0,93; p<0,05). 

Az IL-5 és szérum IgE szint között nem volt 

kapcsolat.  
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TGF-beta1 

Kontroll nyálkahártyában szignifikáns mértékben 

magasabb TGF-beta1 szintet  találtunk, az 

allergiás és nem allergiás csoport között nem volt 

különbség. A homogenizálást megelőző, hővel 

történő aktiválás után sem polip (n=4), sem 

kontroll (n=4) szövetben nem tudtunk TGF-beta1-

et detektálni, míg a nem aktivált 

referenciamintákban 

(n=4) 78,79 pg/ml (polip) és 122,00 pg/ml 

(kontroll) értékeket kaptunk. Az eredmény akkor 

sem változott, ha a homogenizálás után végeztük 

az aktiválást. 

 

Pappenheim festés 

Nagyobb számban találtunk eosinophil sejteket 

polipszövetben kontroll nyálkahártyához képest a 

Pappenheim szerint megfestett metszeteken.  

 

IL-5 immunhisztokémia 
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Immunhisztokémia során - főként eosinophil 

sejtekhez kötve – jelentős  IL-5 pozitivitást 

kaptunk. 

 

TGF-beta1 immunhisztokémia 

A TGF-beta1-t főként eosinophilekhez és 

makrofágokhoz kötve találtunk polipszövetben, 

dominánsan a lamina propria területén, míg 

kontroll nyálkahártyában egyáltalán nem sikerült 

pozitivitást kimutatni. 

 

HDC RT-PCR 

A HDC  génexpresszió polipszövetben 

szignifikáns mértében magasabbnak bizonyult 

kontroll nyálkahártyához képest (p=0,07).  

 

HDC Western blot 

A HDC-t fehérjeszinten szintén (p=0,07) 

szingifikáns mértében magasabbnak találtuk 

polipszövetben kontroll nyálkahártyához képest 
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HDC immunhisztokémia 

Több HDC pozitív sejtet tudtunk polipszövetből 

készült metszeten kimutatni, mint kontroll 

nyálkahártyában. 

 

HNMT aktivitás 

A HNMT aktivitás (p=0,02) szignifikáns 

mértékben emelkedett volt polipszövetben 

kontrollhoz képest.   

 

Hisztamin HPLC 

A hisztamintartalomban nem találtunk 

szignifikáns különbséget polipszövet és kontroll 

nyálkahártya között.  

 

Hisztaminreceptorok 

A H1 és H4 receptorok szintje magasabbnak 

bizonyult polipszövetben a kontrollhoz képest (H1 

receptor p=0,045; H4 receptor p<0,001). A H2 és 

H3 receptorok szintjében nem találtunk 

szignifikáns különbséget. 
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ECP 

Az eosinophil cationic protein (ECP) 

koncentrációját szignifikáns mértékben (p=0,002) 

magasabbnak találtuk polipszövetben (962,0 

ng/ml) kontrollhoz (27,7 ng/ml) képest.  

Sem a H1 receptor és ECP szint közötti korreláció, 

sem a H1 és H4 receptor szintek közötti korreláció 

nem bizonyult szignifikás mértékűnek, míg a H4 

receptor és ECP közötti korreláció jelentős 

korrelációs tendenciát mutatott, bár csak 10 %-os 

szignifikanciaszinten (r=0,52; p<0,1). 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Az IL-5 kulcsszerepet játszik az eosinophil 

sejtek felhalmozódásában, és aktiválódásában, 

mely folyamat mind allergiás, mind nem-

allergiás utakon aktiválódhat. 

 

2. Az azonnali típusú szisztémás allergiás reakció 

valószínűleg nem játszik szerepet az orrpolip 
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patogenezisében, de a szöveti IgE termelés 

lehet lokális allergiás mechanizmus 

következménye. Az IL-5 és TGF- 1 fő 

forrásai az eosinophil sejtek és a makrofágok. 

 

3. A TGF-beta1 fontos szabályozó faktornak 

tűnik az orrpolip patogenezisében. Az 

egészséges orrnyálkahártya integritásának 

fenntartásáért – egyéb tényezők mellett – a 

TGF-beta1 felelős. Ezen mikrokörnyezet 

radikálisan megváltozhat eddig ismeretlen 

triggerek által kiváltott lokális immunológiai 

és allergiás mechanizmusok hatására, amely 

polipképződéshez vezethet.   

 

4. A megváltozott hisztaminmetabolizmus, mint 

az IL-5 felszabadulást stimuláló tényező, 

fontos szerepet játszhat a polipképződésben. 

 

5. Úgy tűnik, hogy a H4 receptornak fontosabb 

szerepe van a hisztaminhatás közvetítésében 

orrnyálkahártyában, mint a H2 és H3 
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receptoroknak. Az orrpolipózisban jól ismert 

és jelentős eosinophil-felhalmozódás 

elképzelhető, hogy hisztamin-mediált, ezáltal a 

hisztamin lehet a „kapcsolóelem” a lokális 

allergiás reakció és az eosinophil gyulladás 

között. A H4 receptor orrpolipózisban játszott 

szerepének pontosabb tisztázása a jövőben 

felvetheti a H4 antagonisták esetleges klinikai 

alkalmazását az orrpolipózis kezelésében. 
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