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Rövidítések jegyzéke 

 

ANA: anti nukleáris antitest 

AP: arthritis psoriatica 

ARTS1: aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding 1 

BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 

CD: cluster of differentiation 

CI: confidence interval 

CRP: C-reaktív protein 

DAS: disease activity score 

dNTP: deoxi-nukleotid-trifoszfát 

ELISA: Enzime linked immunosorbent assay 

ERAP: endoplasmic reticulum aminopeptidase 

HLA: human leukocyte antigen 

IBD: inflammatory bowel disease 

IDDM: insulin dependens diabetes mellitus 

IL: interleukin 

IL23R: interleukin 23 receptor 

ILAR: International League of Associations for Rheumatology 

JIA: juvenilis idipathiás arthritis 

MAF: minor allél frekvencia 

MASP: MBL-associated serine protease 

MBL: mannose binding lectin 

MHC: major histocompatibility complex 

MTX: methotrexat 

NSAID: non-steroid antiinflammatory drug 

OR: odds ratio 

PAMP: pathogen-associated molecular pattern 

PCR: polymerase chain reaction 

PTPN22: protein tyrosine phophatase nonreceptor 22 

RA: rheumatoid arthritis  

ReA: reaktív arthritis 
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RF: rheumatoid faktor 

RFLP: restriction length fragment polymorphism 

SLE: szisztémás lupus erythematosus 

SNP: single nucleotide polymorphism 

SNSA: szeronegatív spondarthritis 

SPA: spondylitis ankylopoetica 

TCR: T-cell receptor  

TLR: Toll-like receptor 

TNFα: Tumor necrosis factor α 

TNFR: Tumor necrosis factor receptor 

WTCCC: Wellcome Trust Case Control Consortium 
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1. Bevezetés 

 

1.1. Immun-mediált reumatológiai betegségek pathogenetikai jellemzői 

 

1.1.1. Rheumatoid arthritis 

 

Krónikus destruktív betegség, melyre a fájdalommal és duzzanattal járó ízületi 

gyulladás jellemző. A betegek jelentős részében az ízületek progresszív tönkremenetele 

következik be, mozgáskorlátozottsággal és a mortalitás növekedésével. Viszonylag 

gyakori betegség, prevalenciája 0,3-1,5 %, a férfi:nő arány kb. 1:3. Hasonlóan a többi 

szisztémás autoimmun betegséghez belső (genetikai: HLA-DR4- és DR1-asszociáció) 

és külső (baktériumok, vírusok, diéta, stb) faktorok szükségesek az RA kialakulásához. 

Még fennáll a bakteriális eredet teóriája, bár a fertőző ágensre vonatkozó bizonyítékok 

hiányoznak. Az RA valódi autoimmun betegség, de még nem tisztázott az autoantigén, 

ami ellen az immunreakció irányul. Újabban a gyulladt synoviumban képződött 

citrullinált peptidekről kimutatták, hogy az autoimmunitás ellenük irányul. A 

patogenezis alapja a synovialis proliferáció és a synovium gyulladásos sejtek által 

történő infiltrációja, melyet a porc és csont destrukciója követ. Poliklonális B sejt 

stimuláció van anti-IgG (rheumatoid faktor, RF) termelődésével. Az RA 

immunpatológiai történéseinek vázlata az alábbiakban (1. ábra) látható: 

 
1. Ábra. Az RA pathogenezise 
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A betegség kezdete általában alattomos, a definitív RA kialakulásához évekre lehet 

szükség. Gyengéség, hőemelkedés, arthritis, arthralgia a kezdeti tünetei, de a reggeli 

ízületi merevség is meglehetősen korán észlelhető. Az arthritis általában szimmetrikus 

és megkíméli a distalis interphalangealis (DIP) ízületeket. A betegek 25%-ában az RA 

akut betegségként indul. A diagnózist az ARA kritériumok alapján lehet felállítani:  

 

Az RA klasszifikációs kritériumai (ARA, 1987. Arnett FC 1988)):  

1. reggeli (ízületi) merevség – legalább napi egy órán át, legalább hat héten keresztül 

2. ízületi duzzanat legalább 3 ízületben legalább 6 héten keresztül 

3. a könyök, metacarpophalangeális (MCP) vagy proximális interphalangeális (PIP) 

ízületek duzzanata legalább hat héten keresztül 

4. szimmetrikus ízületi duzzanat 

5. tipikus radiológiai eltérések a kézen (erosiok, decalcificatio) 

6. rheumatoid csomók 

7. pozitív RF teszt (olyan módszerrel, mely a kontrollokban 5%-nál nem gyakrabban 

pozitív) 

A diagnózishoz legalább 4 kritérium szükséges. 

 

A laboratóriumi leletek közül a gyorsult vérsejtsüllyedés, mérsékelt vashiányos anaemia 

(mely vaskészítményre nem javul), enyhe leukocytosis vagy thrombocytosis említhető. 

Jellegzetesnek tartják a rheumatoid faktort (RF), mely anti-IgG autoantitest (de nem 

eléggé specifikus). A szokásos (pl. Waaler-Rose) tesztek csak az IgM osztályba tartozó 

RF-t mutatják ki. A betegek döntő többségében megtalálható, de a negativitás nem zárja 

ki a diagnózist. A synovialis folyadékban leukocyták (5000-2000/ml) és RF találhatók 

(valamint még immunkomplexek, IL-1, TNF-α és más citokinek, stb. is - de ezeket rutin 

jelleggel nem vizsgáljuk). Bár a radiológiai eltérések jellegzetesek, csak későbbi 

stádiumban észlelhetők. A periarticularis osteoporosis azonban elég korán kimutatható, 

diagnosztikus értéke van az MRI vizsgálatnak. Az RA későbbi stádiumaiban az érintett 

ízületek jellegzetesen deformálódnak (pl. ulnaris deviatio, subluxatiok). A klinikai 

stádiumokat a destrukciók kialakulására, illetve a betegek funkcionális kapacitására 

alapozzuk (I-IV Steinbrocker stádium). 
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A betegségben nem ritkák a szisztémás manifesztációk. A rheumatoid csomók 

(granulomák) a bőrben elsősorban az extensor felszíneken találhatók a betegek 20%-

ában. A rheumatoid csomók belső szervekben is kialakulhatnak, leggyakrabban a 

tüdőkben (a pneumoconiosisos betegekben kialakuló kép a Caplan szindróma), a 

szívben, ahol ritkán valvulitishez vezethetnek. Gyakori a pleuritis és a pericarditis. A 

Felty szindróma a tartósan és kifejezetten aktív, RF pozitív betegek egy részében alakul 

ki. Tünetei: splenomegalia enyhe anaemiával, thrombocytopeniával és 

granulocytopeniával. A Felty szindrómás betegek 95%-a HLA-DR4 pozitív. A 

tüdőkben gyakori még a fibrotizáló alveolitis. A (hypersensitiv) vasculitis elsősorban az 

erősen RF pozitív betegekben észlelhető, akárcsak a hyperviscositás szindróma. Késői, 

súlyos komplikáció az amyloidosis, mely nem gyakori; az enyhe proteinuria gyógyszer 

(arany) mellékhatás is lehet. 

 

Az RA prognózisa: az esetek nagyobb részében rossz, legalábbis az ízületek sorsát 

illetően. A nem definitív (azaz oligoszimptomás) esetek prognózisa sokkal jobb, 

ugyancsak kedvezőbb a sorsa az RF negatív betegeknek is. Az RA korai stádiumában a 

prognózis megítélése nagyon fontos, ugyanakkor többnyire nem könnyű feladat (Emery 

et al. 2002). Az eroziók radiológiai jelei egyértelművé teszik a diagnózist és a rossz 

prognózist, de ekkor már a kezelés elkésett. A prognózis megállapításához több 

indikátor is felhasználható, a pozitív RF teszt, a legalább két nagyízületre terjedő 

gyulladás és a legalább 3 hónapos fennállás rossz prognózisra utal (Felson et al. 1995). 

Prognosztikai tényezők RA-ban: 

 

- Pozitív RF (IgM RF) 

- Korai erosio(k) 

- Folyamatos betegségaktivitás 

- Csökkent funkcionális kapacitás (pl. HAQ) 

- Kóros We és/vagy CRP 

- HLA-DR4 pozitivitás (DRB1 pozitivitás) 
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1.1.2. Szeronegativ spondarthritisek 

 

A csoportba a Szeronegatív ( = RF negatív), többnyire  HLA-B27-tel asszociált 

spondarthritisek tartoznak. Az alábbi betegségeket soroljuk ide: spondylitis 

ankylopoetica (SPA, Bechterew kór), nemdifferenciált spondylarthropathia, arthritis 

psoriatica, Reiter szindróma, valamint reaktív arthritis és gyulladásos bélbetegségekhez 

társuló arthritis-sacroileitis (Dougados et al. 1991). Ezek mind HLA-B27-tel 

asszociáltak, sacroileitissel és perifériás arthritissel járnak, gyakoriak az általános 

tünetek (Braun et al. 1998, Brewerton et al. 1973, Khan et van der Linden 1990, Khan 

1996). A betegségek etiopatogenezise ma sem teljesen tisztázott. Az infekciókkal való 

kapcsolat régóta ismert és bizonyos formáiban a kórokozót, vagy legalábbis annak 

bizonyos antigénjeit a synovialis folyadékból ki is lehet mutatni. Legtöbb esetben 

azonban az antigén perzisztencia nem bizonyítható. A HLA-B27 (MHC I) antigénnel 

való kapcsolat magyarázata is többféle lehet: 

- a perzisztáló antigéneket a HLA-B27 antigének mutatják be a CD8+ T 

sejteknek, és ezek felelősek az arthritisért, 

- a HLA-B27 antigénnel kapcsolt antigénbemutatás nem eredményez hatékony 

immunválaszt, nem képes eliminálni a baktériumot, 

- a HLA-B27 antigénekkel együtt kereszt-reagáló antigének kerülnek bemutatásra, 

- HLA-B27-eredetű peptideket ismernek fel a CD4+ T sejtek, ez vezet az 

autotolerancia megszűnéséhez.  

Mind az igazi bakteriális infekciós eredetre, mind pedig az autoimmun teóriára van 

bizonyíték és természetesen ellene is (Brown et al. 1997). 

 

Spondylitis ankylopoetica (SPA, Morbus Bechterew) 

 

Fiatal felnőttek krónikus derékfájással alattomosan kezdődő betegsége, melyhez később 

a hát, mellkas mozgásának beszűkülése, sacroileitis, perifériás arthritis, uveitis (az 

esetek 25%-ában), majd a gerinc jellemző "bambuszbot-szerű" elváltozása társulhat. 

SPA-ra gondoljunk, ha a betegség lassan észrevétlenül kezdődik, ha a beteg 40 évesnél 

fiatalabb, ha a panaszok legalább 3 hónapja fennállnak, ha reggeli ízületi merevség van, 

ha fizikai aktivitásra a panaszok enyhülnek (Carette et al. 1983). A diagnózist a 
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sacroileitis radiológiai jelei megerősítik. Eleinte csak diszkrét jelek vannak, a kifejezett 

spondylitis csak hosszas fennállás után jelentkezik, akkor is változó kiterjedéssel (Mau 

et al. 1988). Férfiakban gyakoribb. Jellemző még a gyorsult We, a negatív RF teszt. 

Szemérintettség, gastrointestinális érintettség, szívbetegség (billentyűhiba, vezetési 

zavar) és alsó lebeny-tüdőfibrosis is észlelhető (Monowarul et al. 1995, Laval et al. 

2000). Kezelésének alapjai: a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és a jó 

tartást/funkciót megőrző állandó torna, úszás. Gyógyszerként leggyakrabban 

fenilbutazon (ill. hasonló vegyületek) és indometacin, ill. sulfasalazin használatosak. A 

többi bázisterápiás szer és a TNF-α gátlók is hatásosak (Zochling et al. 2006). 

 

Arthritis psoriatica 
 

A psoriasisos betegek mintegy 7%-ában fordul elő arthritis. A betegség többféle 

formában jelenhet meg: 

- distalis interphalangealis arthritis 

- arthritis mutilans 

- szimmetrikus polyarthritis 

- oligoarthritis 

- spondylitis és/vagy sacroileitis. 

A "klasszikus" distalis interphalangealis arthritis valójában ritka, akárcsak a mutiláló 

arthritis. A leggyakoribb az aszimmetrikus, oligoartikuláris forma, a betegek egy 

negyedében az RA-ra emlékeztető képet láthatunk, és ugyanennyiben spondylitis, 

illetve sacroileitis is mutatkozik. A betegség patomechanizmusában elsősorban 

baktérium-indukálta tényezőket tartanak lényegesnek. A betegek egy része HLA-DR4, 

illetve B27 pozitív (Gladman et al. 1986). A psoriasis az esetek 20%-ában csak az 

arthritis után jelentkezik, ez nagyon megnehezíti a diagnózist. A bőr és körmök gondos 

vizsgálata felderítheti a tünetszegény psoriasist. Radiológiailag: a distalis 

interphalangealis erosiok, osteolysis, "pencil-in-cup" képe, az osteoporosis hiánya 

valamint sacroileitis jellemzik. A szisztémás tünetek közül a conjunctivitist, uveitist 

emelhetjük ki. Kezelésében a NSAID, arany, sulfasalazin, illetve leggyakrabban a MTX 

használatosak, de a ciklosporin is hatásosnak bizonyult. Újabban a TNF-α gátlókat is 

sikerrel alkalmazzák. 
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Reiter szindróma, illetve reaktív arthritis 

 

Többnyire Yersinia, Salmonella, Campylobacter, Chlamydia trachomatis és Ureaplasma 

urealyticum infekció után alakul ki elsősorban fiatal férfiakban. A Reiter szindróma 

(Reiter kór) diagnózisát csak a jellegzetes triász jelenléte alapján állapíthatjuk meg: 

1. aszimmetrikus nagyízületi arthritis (és sacroileitis), 

2. urethritis, 

3. conjunctivitis. 

Ha a kórkép oligoszimptómás (vagyis nincs meg a triász), célszerű a postinfectios vagy 

reaktív arthritis diagnózist használni. Az arthritis az infekció után 2-4 hét múlva 

jelentkezik. Többnyire heveny, aszimmetrikus oligo- vagy polyarthritis, mely a térdeket 

és a könyökízületeket érinti. Jellegzetesek a kolbászszerűen duzzadt ujjak (ez a 

psoriasisos arthritisben is gyakori), az Achilles tendinitis és plantaris fasciitis, valamint 

a sacroileitisre utaló derékfájás. Az urethritis tartós panaszokat okozhat. Ha 

folyamatosan aktív a betegség maradandó ízületi károsodást okoz (Kim et al. 2005). 

Kezelésében a NSAID (elsősorban indomethacin) használatos, de makacs esetekben 

valamennyi RA-ban használatos szer kipróbálható, egyértelműen talán csak a 

sulfasalazin ajánlható (Sieper et al. 2000, Kingsley et Sieper 1996). 

 

Enteropathiás arthritisek 

 

Számos gyulladásos bélbetegség járhat arthritissel. 

a) A colitis ulcerosa és Crohn betegség mintegy 15-20%-ban jár arthralgiával, non-

destruktív oligoarthritissel Crohn betegségben gyakoribb a destruáló arthritis. 

Hemicolectomia után a klinikai kép drámaian javulhat. A sacroileitis és spondylitis 

gyakori, a betegek kb. fele HLA-B27 pozitív. A klinikai kép nem különbözik az SPA-

tól. A bélbetegség aktivitása és a sacroileitis között nincs párhuzam. A betegség 

változatos, de nem túl gyakori egyéb szervi tünetei: pyoderma gangraenosum, livedo 

reticularis, thrombophlebitis, nyálkahártya ulceratio, lábszárfekély, uveitis. A betegség 

kezelésére NSAID készítmények használhatók. 

b) A Whipple kór valójában fertőző betegség (kórokozója a Tropheryma whippelii), 

mely megfelelő antibiotikus, pl. penicillin vagy szulfonamid+trimethoprim kezelés 
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hatására meggyógyul. A betegség diagnózisa azonban késlekedhet, amit a szerteágazó 

tünetek magyarázhatnak. Sokszor késhet a diagnózis, a tünetek (hasmenés, 

malabsorptio, arthritis, uveitis, myositis) reaktív arthritis gyanúját kelti. 

c) Bélinfekciókat követhet reaktív arthritis. Shigella flexneri, Salmonella, 

Campylobacter és Yersinia a legismertebb kórokozók e tekintetben. Nálunk a Yersinia 

enterocolitica infekciót követő reaktív arthritis a leggyakoribb. A fertőzést nem könnyű 

felismerni: influenza-szerű. A fertőzést követően 1-4 hét múlva alakulnak ki az 

oligoarthritises tünetek főleg a térd és könyök ízületekben. Enthesopathia, plantáris 

fasciitis, Achilles tendinitis és axiális izületi involvatio gyakran észlelhető. A HLA-B27 

antigén az esetek felében pozitív. A betegség többnyire magától is megszűnik, néha 

igazi Reiter kórba megy át. A pihentetés mellett NSAID, esetleg intraarticularis 

kortikoszteroidok adhatók. 

 

1.1.3. Juvenilis idiopathiás arthritis 

 

A gyermekkori RA régóta külön betegségnek számít. Habár ezt vitatják, több 

formájának (pl. a Still kórnak) speciális tünetei vannak. Ezért a JIA osztályozása 

országonként változhat. A JIA definíciója: ismeretlen eredetű, 16 éves kor előtt kezdődő 

izületi gyulladás, mely legalább 6 hétig tart. Az alábbi osztályozás az ILAR definíciók 

szerint készült (Petty et al. 2004): 

 

1. Szisztémás forma (Still-betegség): egy vagy több izületet érintő izületi gyulladás, 

legkevesebb 2 hétig tartó minimum három napig folyamatos lázzal, és a következő 

tünetek közül akármelyik:  

1. Múló erythematosus kiütés 

2. Generalizált nyirokcsomó megnagyobbodás 

3. Hepatomegalia, splenomegalia 

4. Serositis 

 

2.  Oligoartikuláris forma: Kevesebb, mint 5 izület érintett a betegség első 6 hónapja 

alatt. Perzisztens oligoartikuláris forma: a betegség lefolyása alatt mindvégig kevesebb, 
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mint 5 izület érintett. Extendált oligoartikuláris forma: az első 6 hónap után több mint 4 

izület érintett lesz.  

 

3. RF negatív polyarthritis: RF negativitás, a betegség 5 vagy több izületet érint az első 

6 hónapban 

 

4. RF pozitív polyarthritis: a betegség 5 vagy több izületet érint az első 6 hónapban, 

pozitív RF teszt az első 6 hónapban minimum két alkalommal, legalább 3 hónap 

különbséggel.  

 

5. Arthritis psoriatica: izületi gyulladás és psoriasis együttesen, vagy izületi gyulladás és 

az alábbi tünetek közül legalább kettő: 

1. Dactylitis 

2. Köröm töredezettség vagy onychlysis 

3. Első fokú rokon psoriasisa 

 

6. Enthesitissel járó izületi gyulladás: arthritis, enthesitis és az alábbiak közül legalább 

kettő: 

1. Jelenben vagy az anamnézisben: sacroiliacalis izületi érzékenység és/vagy 

gyulladásos jellegű lumbosacralis fájdalom 

2. HLA-B27 pozitivitás 

3. Fiúkban 6 éves kor felett kezdődő izületi gyulladás 

4. Akut, tünetet okozó anterior uveitis 

5. Első fokú rokon anamnézisében: spondylitis ankylopoetica, enthesopathiás arthritis, 

sacroileitis gyulladásos bélbetegséggel, Reiter szindróma, akut anterior uveitis 

 

7. Nemdifferenciált arthritis: olyan izületi gyulladás, ami nem sorolható be egyetlen 

fenti kategóriába sem, vagy több mint 2 két kategóriába besorolható.  

 

A klinikai kép változatos. A betegek kb. egy ötödében vannak szisztémás tünetek. A 

szisztémás forma felnőttkorban is előfordul (felnőttkori Still betegség, "adult onset 

Still's disease"). A Still kórnak két formája van az érintett ízületek számától függően: a 
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polyarthritises és az oligoarthritises. A legfontosabb szisztémás tünetek: a láz, lép-, 

nyirokcsomó megnagyobbodás, pericarditis, bőrjelenségek. A poliartikuláris formáknak 

is vannak enyhébb szisztémás tünetei: hőemelkedés, fogyás, enyhe hepato-

splenomegalia. Lányok gyakrabban betegszenek meg. Az RF pozitív betegek 

prognózisa rosszabb. Az arthritis lényegében az RA-hoz hasonló, de egzakt megítélése - 

kivált kis gyermekekben - nem könnyű. Gyakori a növekedésbeli visszamaradás 

(kortikoszteroid kezelés nélkül is). A JIA esetek mintegy fele oligoartikuláris formában 

jelentkezik. A betegség heterogenitását a fentebbi alcsoportok is tükrözik. Az uveitis 

veszélye miatt, mely glaucomához, ritkábban cataracta képződéshez vezet, gyakori 

réslámpavizsgálat indokolt, akkor is, ha panaszok nincsenek. A HLA-B27-tel asszociált 

formákban gyakori a családi terheltség (pl. SPA), és ezekben a formákban a sacroileitis 

is gyakori. 

 

A betegség prognózisa alapvetően jobb, mint a felnőttkori RA-é, a betegek 75%-ában a 

betegség megnyugszik minimális maradványtünetekkel. A maradandó deformitások 

csak a korai kezeléssel kerülhetők el. Ez a két tény sokszor nehezen egyeztethető össze. 

A JIA kezelése alapvetően nem különbözik a RA-tól, enyhe esetekben NSAID 

készítmények adandók. Bármely bázisterápiás szer adható, a legtöbb tapasztalat a 

parenterális arannyal van, de a MTX is hatásos. Kortikoszteroidot csak a súlyos és 

refrakter formákban kell adni. A biológiai terápia ugyanolyan hatásos, mint RA-ban. 

 

(Firestein et Kelley 2009) 
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1.2. Új gének a gyulladásos reumatológiai betegségek pathogenezisében 

 

1.2.1. Toll-like receptor (TLR) gének 

 

A Toll-like receptorok (TLR) a természetes immunrendszer alapvető felismerő 

struktúrái. Aktivációjuk gyulladásos citokinek, kemokinek, metalloproteázok, 1. típusú 

interferonok termelődéséhez vezet. Ezen kívül az antigén prezentáló sejteken fokozzák 

a kostimulációs molekulák megjelenését, így szabályozzák az adaptív immunrendszer 

működését is. A Toll-like receptorok ezen két fontos szerepe alapján valószínű, hogy 

szerkezetük, vagy jelátviteli útjuk megváltozása kóros immunreakciót eredményez. A 

természetes immunrendszer feladata a gazdaszervezet védelmének gyors és hatásos 

biztosítása mikrobiális patogénekkel szemben. Egy adott antigénnel szembeni 

válaszreakció elindítása, vagy elmaradása felől a természetes immunrendszer felismerő 

receptorai döntenek, amikor a kórokozók antigénjeihez kapcsolódó konzervált 

molekulákkal, a különböző patogén-asszociált-molekuláris mintázatokkal ( PAMP: 

pathogen associated molecular pattern) találkoznak. Ezeket a struktúrákat a mintázat 

felismerő receptorok (PRR: pattern recogition receptor) ismerik fel. A mintázat 

felismerő receptorok szerepe elsősorban az opszonizáció, a komplement és az alvadási 

kaszkád aktivációja, a fagocitózis, a proinflammatorikus jelátvitel aktivációja, illetve az 

apoptózis beindítása. A szekrécióra kerülő mintázat felismerő receptorok egyik fő 

jellemzője, hogy az akut fázis reakció során a fertőzés kezdeti stádiumában szintjük 

emelkedik.  

A mintázat felismerő receptorok családjába tartoznak a Toll-like receptorok.  

A Toll fehérjét elsőként Drosophila Melanogaster-ben azonosították, mint az 

egyedfejlődésben szerepet játszó fehérjét (Anderson et al. 1985) ( „Toll” német szó, 

olyan mint angolul "cool", vagy magyarul "király"). A Toll fehérje génjének mutációja 

következtében kialakult funkcionális károsodás az immunválaszban betöltött fontos 

szerepre utal: a mutáns változatot hordozó legyek fogékonyabbak voltak a fertőzésekre 

(Lemaitre et al. 1996). A Toll fehérje első humán megfelelőjét 1997-ben Medzhitov írta 

le (Medzhitov et al. 1997), ez ma a TLR4 (Toll-like receptor 4). Jelenleg 10 emberi 

Toll-like receptor ismert (Takeda et al. 2003). Granulocytákon, macrophagokon, és a T-, 

valamint a B-lymphocytákon is megtalálhatóak. Aktivációjuk többféle 
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válaszmechanizmust indíthat el a receptor típusától és a receptort hordozó sejttől 

függően: fagocitózis, szabadgyökök, gyulladásos mediátorok és kostimulációs 

molekulák termelése. Utóbbiakon keresztül a dendritikus sejtek kórokozók által 

beindított érését közvetítik, így aktiválják az adaptív immunválaszt (Takeda et Akira 

2005). 

A Toll-like receptor jelátviteli útnak ez a két fontos funkciója ismert: Egyrészt az idegen 

struktúrák gyors és hatékony felismerése, a természetes immunválasz elindítása, 

másrészt az adaptív immunrendszer működésének szabályozása. A TLR aktiváció 

mértéke valószínűleg nagyon szigorúan meghatározott mivel gyenge válasz esetén a 

gazdaszervezet védelem nélkül marad, fokozott aktiváció viszont akár letális szisztémás 

gyulladáshoz, vagy autoimmun reakcióhoz vezethet.  

A Toll-like receptorok I. típusú transzmembrán receptorok. Ligandkötésük során 

dimerizálódnak, legtöbbjük homodimert képez, a TLR 2 heterodimert más TLR-kal. 

Ligandjaikat az extracellulárisan elhelyezkedő leucinban (leucine-rich-repeat) gazdag 

doménen keresztül ismerik fel. A citoplazmában helyezkedik el a TIR domén ( Toll/ IL-

1 receptor domén), homológ az IL-1R (Interleukin-1 receptor) megfelelő részével. A 

receptorhoz kapcsolódó adaptor proteinen található egy TIR domén, a két fehérje ezen 

keresztül kapcsolódik, és elindítják a jelátviteli utat, protein kinázok és transzkripciós 

faktorok aktiválásával. Az adaptor proteinek családjába több különböző fehérje tartozik: 

MyD88 ( Myeloid differentiation factor 88), MAL/TIRAP (MyD88-adaptor-like/ TIR-

associated protein) és TRIF ( TIR -domain containing adaptor - inducing IFNβ), TRAM 

(Toll-receptor associated molecule) (Medzhitov et al. 1998). A Myd88 fehérje 

szerkezete ismert a legjobban: A C-terminálison található a TIR domén, az N-

terminálison pedig egy halál-domén, ezen keresztül kapcsolódik a jelátviteli út 

következő molekulájához (Burns et al. 1998, Joosten at al 2003) (2. Ábra). Két alapvető 

jelátviteli út ismert, az egyik a MyD88 dependens, a másik pedig a MyD88 független 

útvonal. 

MyD88 dependens jelátviteli út során a TLR ligandkötését követően a MyD88 adaptor 

molekula halál-doménjén kerésztül kapcsolódik az IRAK (IL-1 receptor associated 

kinase)-val. Négy IRAK ismert: két aktív, az IRAK-1 és az IRAK-4, és két inaktív, az 

IRAK-2, és az IRAK-M. A foszforilált IRAK-1 és IRAK-4 különválik a receptor 

komplextől, és a citoplazmában a TRAF6 (TNF receptor associated factor 6)-hoz köt. 
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Így aktiválják az IKK (IKK α,β,γ) komplexet, ami pedig a NF-κB transzkripciós faktort, 

valamint más MAP (mitogén-aktivált protein kináz) kinázokat aktivál. Az IRAK-M 

gátolja a jelátviteli utat, mert megakadályozza a foszforilált IRAK-1 és IRAK-4 

leválását a receptorról (Gan et Li 2006). 

A MyD88 független jelátviteli utat a TLR 3 és a TLR 4 használja. Az adaptor molekula 

TLR 3 esetében a TRIF, TLR 4 esetében pedig a TRAM. A TRAF6 aktiválásán 

keresztül ez az út is eredményezhet NF-κB aktivációt. A másik útvonalon a TRIF 

aktiválja az IKKε kinázt és a TBK-1-t ( TANK-binding kinase -1 ), ezek pedig IRF-3 

(interferon regulatory factor 3) -n keresztül az IFNα és IFNβ termelés fokozódásához 

vezetnek (2. Ábra). 

  

 

 

 

2. Ábra. TLR jelátviteli utak 

 

A Toll-like receptorok ligandjaik típusa szerint 2 csoportba oszthatóak: Az 1, 2, 4, 6 - os 

TLR lipid-tartalmú PAMP-kat ( lipoproiteinek, lipopolyszaccharidok ), a TLR 3, 7, 8, 9 

pedig nukleinsav tartalmú PAMP-kat (dsRNS, ssRNS, CpG DNS ) köt. A TLR 5 gram-

negatív baktériumok flagellinjét köti. 
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Lipid tartalmú ligandok:  

1998-ban azonosították a TLR4 fő ligandját, a gram-negatív baktériumok sejtfalában 

található lipopolysaccharidot. A LPS központi szerepet játszik a gyulladásos válasz 

kialakításában, és a gram-negatív bakteriális fertőzésekben előforduló szeptikus sokk 

patogenezisében is. Egyéb TLR4 ligandok: lipid A analógok, taxol, mycobakteriális 

alkotórészek. Endogén molekulák is képések aktiválni a receptort, ezek: fibrinogén, 

surfactant-protein-A, heparán-szulfát, hyaluronsav, β-defenzin 2 , hősokkfehérjék ( 

hsp60, hsp70), és Gp96.  

A legtöbb ligandja a TLR2-nek van, mivel a TLR2 a TLR1-gyel, vagy a TLR6-tal 

heterodimert képez a ligand kötése során. A TLR1/TLR2 heterodimer trialycált 

bakteriális lipoproteineket ismer fel, a TLR2/TLR6 heterodimer pedig diacylált 

bakteriális lipoprototeineket, és peptidoglikánokat. TLR2 ligand még a Hsp60, Hsp70, 

Gp96 (Aliprantis et al. 1999). 

Nukleinsav tartalmú ligandok:  

A TLR 3 ligandja a dsRNS, melyet sok vírus szintetizál a replikációs ciklusa során, így 

a TLR 3 az antivirális védekezés kulcsmolekulája lehet. Endogén ligandja lehet a 

mRNS.  

A TLR 7 és TLR 8 ligandjai kis molekulájú antivirális vegyületek: imiquimod, 

guanozin-analógok. Endogén ligand: GU-ismétlődéseket tartalmazó ssRNA.  

TLR9 ligandja a bakteriális metilálatlan DNS. Ez a DNS szekvencia jóval gyakrabban 

található meg a bakteriális genomban, mint a gerincések genomjában.  

A nukleinsav tartalmú ligandokat felismerő Toll-like receptorok endoszómában 

helyezkednek el, az endoszóma acidifikáció chloroquines vagy bafilomycines gátlása 

esetén a TLR 3,7,8 és 9 jelátviteli út nem működik (Brentano et al. 2005) (1. Táblázat). 
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1. Táblázat: Toll-like receptor ligandok 

Receptor Exogén ligand Endogén ligand 

TLR 1 G + peptidoglikán Hsp60, Hsp70, Gp 96 

TLR 2 G + peptidoglikán Hsp60, Hsp70, Gp 96 

TLR 3 DsRNS mRNS 

TLR 4 G - LPS fibrinogén,hyaluronsav, heparán szulfát, Hsp60, 

Hsp70, Gp 96 

TLR 5 flagellin  

TLR 6 G + peptidoglikán Hsp60, Hsp70, Gp 96 

TLR 7 imidazoqinolin, 

ssRNS 

ssRNS 

TLR 8 imidazoqinolin, 

ssRNS 

ssRNS 

TLR 9 metilálatlan CpG 

DNS 

 

TLR 10 Profirin-like 

molekula 

 

 

 

Toll-like receptorok szerepe az izületi gyulladás kialakulásában  

 

Mivel a Toll-like receptoroknak két ponton is alapvető szerepe van a normális 

immunválasz kialakításában (a mikroba kezdeti felismerése, az immunválasz elindítása, 

és az adaptív immunválasz erősségének szabályozása kostimulációs molekulákon 

keresztül) feltételezik, hogy TLR expresszió és a jelátvitel megváltozása egy kóros 

immunválaszhoz, és immun-mediált betegségek kialakulásához vezethet.  

Számos genetikai és funkcionális vizsgálatot végeztek ennek bizonyítására. (2.Táblázat) 

Direkt összefüggést nem találtak egyetlen autoimmun betegség és TLR mutáció között 

sem. A leggyakrabban vizsgált mutációk közé tartozik a TLR4 két SNP-a, az 

Asp299Gly, és a Thr399Ile. Ezek asszociáltak colitis ulcerosával, és Crohn betegséggel 

(Franchimont et al. 2004). Asszociációt írtak le még néhány TLR mutáció és különböző 

betegségek között, például asztmában, vastagbélrákban, sepsisben, pneumoniában 
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(Camateros et al. 2006, Boraska et al. 2006, Moore et al. 2004, Tetta et al. 2005, Hawn 

et al. 2003). 

A gyulladásos reumatológiai betegségek közül egyik sem bizonyult asszociáltnak a 

Toll-like receptorok SNP-ivel (Sanchez et al. 2004, Radstake et al. 2004). Egyetlen 

esetben találtak pozitív összefüggést: egy 2006-ban megjelent közlemény koreai 

populációban vizsgálta rheumatoid arthritises és egészséges betegek körében a TLR 2 

gén intronjában előforduló GT dinukleotid ismétlődések számának változatosságát. 

Eredményeik szerint a beteg populációban szignifikánsan több a rövidebb GT 

ismétlődés szakasszal rendelkező egyén (Lee et al. 2006). 
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2. Táblázat. TLR mutációk különböző betegségekben 

 

TLR mutációk különböző betegségekben 

Receptor Mutáció Betegség Összefüggés 

TLR 2 GT repeat vastagbélrák + (Boraska et al. 2006) 

TLR 4 Asp299Gly vastagbélrák + (Boraska et al. 2006) 

TLR 5  Arg392Ter Legionella pneumonia + (Hawn et al. 2003) 

Asn592Ser  Legionella pneumonia + (Hawn et al. 2003) 

TLR mutációk autoimmun betegségekben 

Receptor Mutáció Betegség Összefüggés 

TLR 4 Asp299Gly Crohn, colitis ulcerosa + (Franchimont et al. 2004 , 

Torok et al. 2004) 

Thr399Ile colitis ulcerosa + (Torok et al. 2004) 

TLR mutációk reumatológiai betegségekben 

Receptor Mutáció Betegség Összefüggés 

TLR  2 Arg753Gln RA - (Sanchez et al. 2004) 

GT repeat RA + (Lee et al. 2006) 

TLR 4  Asp299Gly RA - (Radstake et al. 

2004,Sanchez et al. 2004) 

 SPA - (van der Paardt et al. 2005) 

 JIA - (Lamb et al. 2005) 

 SLE - (Sanchez et al. 2004) 

 ReA - (Gergely et al. 2006) 

Thr399Ile   RA - (Sanchez et al. 2004) 

 SPA -(van der Paardt et al. 2005) 

 JIA - (Lamb et al. 2005) 

 SLE - (Sanchez et al. 2004) 

  ReA - (Gergely et al. 2006) 

TLR 9  T-1486C SLE - (Hur et al. 2005) 
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Ezzel szemben számos funkcionális vizsgálat bizonyítja a TLR jelátvitel szerepét az 

arthritis kialakulásában. Bakteriális sejfalkomponenssel indukált arthritis a MyD88 

adaptor molekula, valamint a TLR 2 deficiens állatokban nem alakul ki (Joosten et al. 

2003). Mind az exogén, mint az endogén TLR ligandok kimutathatók rheumatoid 

arthritises beteg izületéből (Kyburz et al. 2003, van der Heijden et al. 2000). 

Rheumatoid arthritises beteg izületéből nyert fibroblastokon és macrophagokon 

emelkedett TLR 2 expressziót mutattak ki (Seibl et al. 2003, Iwahashi et al. 2004). In 

vitro körülmények között tenyészett synoviális fibroblastokon TLR 2 ligandok hatására 

fokozottabb mértékű citokintermelést fígyeltek meg, ugyanezeket a mediátorokat ( IL-6, 

MMP, adhéziós molekulák) találták emelkedett koncentrációban a rheumatoid 

arthritises izületben (Kyo et al. 2005, Pierer et al. 2004). A károsodott szövetekben, 

mint a gyulladt izületben is megtalálható elhalt sejtek képések aktiválni a TLR 2 utat 

egy még ismeretlen ligandon keresztül (Li et al. 2001), az elhalt sejtekből felszabaduló 

RNS pedig a TLR 3 utat aktiválja (Brentano et al. 2005). Szintén állatkísérletekben 

mutatták ki, hogy kromatin tartalmú immunkomplexek a B sejtekben RF termelést 

indukálnak a BCR ( B-cell receptor ) és a TLR 9 közös aktiválásán keresztül 

(Leadbetter et al. 2002).  

Mind RA-s, mind SPA-s betegek perifériás vérében emelkedett koncentrációban vannak 

jelen a CD16+ monocyták, ezeken fokozottabb a TLR expresszió és több mediátort 

termelnek (Iwahashi et al. 2004). RA-n és SPA-n kívül reaktív arthritisben is vannak 

funkcionális vizsgálatok, amelyek szerint a TLR4, valamint MyD88 deficiens 

állatokban nem alakul ki E.Coli sejtfalkivonat által indukált reaktív arthritis (Kyo et al. 

2005). A TLR jelátviteli út nem csak az arthritis korai szakaszában jelentős, de később 

is fontos szerepe van a gyulladás krónikus fenntartásában az adaptív immunrendszer 

aktiválásán keresztül (Candia et al. 2007). Egér antitestekkel indukált IL-1 dependens 

arthritisben az IL-1-gyel azonos hatásúnak bizonyult a bakteriális LPS, mely a TLR 4 

jelátviteli út aktiválásán keresztül tartotta fent a folyamatos T- és B-sejt aktivációt 

(Choe et al. 2003). A funkcionális vizsgálatok a genetikai vizsgálatokkal szemben 

bizonyítják a TLR jelátviteli út szerepét az izületi gyulladás kialakulásában. Még nem 

tisztázott, hogy a TLR útnak a gyulladás kialakításában, vagy a fenntartásában van 

jelentősebb szerepe, de az eddigi kísérletek azt bizonyítják, hogy a TLR/IL-1 receptor 

család alapvető fontosságú az arthritis kialakulásában (Brentano et al. 2005). 
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1.2.2. Komplement aktiváció génjei 

A komplement aktiváció három lehetséges útja a klasszikus, az alternatív és a lektin 

aktivációs út (3. Ábra). A lektin aktivációs út fő szereplője a mannózkötő fehérje 

(mannose binding lectin, MBL). Az MBL szénhidrátstruktúrákat felismerő 

makromolekula, a kollektinek családjába tartozik. Kollektineknek szénhidrátkötő 

fehérjéket nevezünk, ebbe a csoportba tartoznak többek között a tüdő surfactant fehérjéi 

is. Az MBL molekula feji doménjei olyan poliszacharidokat ismernek fel, amelyek a 

szénhidrátláncok végén mannózt, n-acetil glükózamint vagy fruktózt tartalmaznak. Az 

MBL képes a szénhidrátokat bemutató felülethez (pl. baktériumok és gombák felszíne) 

való kötődés után konformációs változás segítségével aktiválni a vele kapcsolatban levő 

szerin proteázokat (MBL-associated serin protease 1 és 2, MASP1 és MASP2) (4. 

Ábra). Az MBL a humán glikoproteinek terminális állású sziálsav és galaktóz 

egységeihez egyáltalán nem kötődik, vagyis az MBL szintjén a saját nem-saját 

elkülönítés a szénhidrátok felismerésén alapul. Az aktiválódott MASP enzimek a C4 

hasítását katalizálják és innentől kezdve az aktiváció megegyezik a klasszikus 

aktivációs úttal.   

 

3. Ábra. A komplement aktiváció három útvonala 
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A mannóz kötő lektin egy akut fázis fehérje, a májban szintetizálódik és a természetes 

immunválaszban játszik szerepet. Számos mikroorganizmus felszínén található mannóz-

kötő lektin ligand, az MBL ligandkötése opszonizációt és komplement aktivációt 

eredményez (Ohlenschlaeger et al. 2004). 

 

4. Ábra. Az MBL-MASP komplex 

A mannóz kötő lektint az MBL2 gén kódolja (Taylor et al. 1989). A gén a 10. 

kromoszómán a q11.2-q21 lokalizációban található, négy exont tartalmaz. Az alacsony 

MBL szint kisgyermekekben visszatérő fertőzésekkel társul (Summerfield et al. 1997) 

ez alapján feltételezik, hogy az MBL útvonalnak abban az átmeneti időszakban van 

szerepe, amikor elfogynak az anyai antitestek és kialakul a gyermek saját érett 

immunrendszere. Alacsony MBL szinttel rendelkező 6 hónap és 2 év közötti 

kisgyermekekben visszatérő lázas fertőzéseket figyeltek meg (Soothill et Harvey 1976), 

a gyermekek szérumában az opszonizáció zavarát figyelték meg. Az alacsony MBL 

szint opszonizációs defektust eredményez, ez visszatérő krónikus fertőzésekhez vezet 

gyermekkorban (Super et al. 1989). Felnőttekben ugyanez az opszonizációs zavar nem 

okoz visszatérő fertőzésekkel járó megbetegedést.  Az alacsony MBL szint, az MBL 

deficiencia az átlag populációban 5-10%-ban fordul elő (Turner et al. 1991). MBL 

deficiens gyerekmekekben a leggyakoribb fertőzések a visszatérő légúti fertőzés, a 

középfülgyulladás és a krónikus hasmenés.  
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MBL polimorfizmusok  

Az MBL szérumszintjét az MBL2 génben található mutációk jelenléte határozza meg. 

Az MBL2 génben 6 SNP-t írtak le, hármat a promoter régióban hármat pedig az 1. 

exonban. Az MBL szérum koncentrációjára két promoter polimorfizmus és a három 

exon prolimorfizmus van hatással. A mutációk jelenléte alapján különböztetjük meg az 

MBL2 haplotípusokat, amelyek meghatározzák az MBL szérumszintjét. Az exonban 

található 3 SNP az 52, 54 és 57 kodonokban eredményez aminosavcserét. (ARG52CYS, 

GLY54ASP, GLY57GLU). Az SNP-kre homozigóta egyének fogékonyabbak a 

visszatérő fertőzésekre (Bouwman et al. 2006). 

Az exon 1 codon 54 pontmutáció (GGC helyett GAC), glicin aszparaginsav 

aminosavcsere jelenléte eredményezi a B allélt (a vad típus az A allél). Ez a mutáció 

valószínűleg autoszomális dominánsan öröklődik. Az exon 1 codon 57 pontmutáció 

(GGA helyett GAA) glicin glutaminsav cserét eredményez, a mutáns allélt C allélnek 

hívják (a vad allél itt is az A allél). A exon 1 codon 52 pontmutáció (CGT helyett TGT) 

arginin cisztein aminosavcserét eredményez, a mutáns allél a C allél, míg a vad típust itt 

is A allélnek nevezik (Presanis et al. 2003). Mindhárom mutáció hatással van az MBL 

fehérjekoncentrációra a szérumban. Mutáns homozigótákban alig mérhető MBL 

koncentráció (20 µg/l ELISA módszerrel). Heterozigóta formában a B és C allél 

jelenléte nagyobb mértékű MBL koncentráció csökkenést eredményez, mint a D allél 

jelenléte. Az exon 1-en kívül az MBL2 gén promoter régióban is található két 

pontmutáció, amelyek befolyásolják az MBL szérumszintet. Mindkét pontmutáció G-C 

nukleotidcsere, a –550 pozícióban H/L variánsnak nevezik, a –221 pozícióban X/Y 

variánsnak nevezik az allélokat.  

Az SNP-k jelenléte alapján határozzák meg a haplotípusokat. A HYA, LYA és LXA 

haplotípusok a normális MBL szérumszintet kódoló haplotípusok, az egyes SNP-k 

jelenléte szerint pedig az alacsony MBL szintet kódoló haplotípusok a HYD, LYB és 

LYC kombinációk (Schmiegelow et al. 2002). A LYD haplotípus szintén alacsony 

MBL szintet kódol, prevalenciája nagyon alacsony, az európai populációban nem fordul 

elő. A promoter régió mutációi közül a HY, LY és LX kombinációk, luciferáz és β-

galaktozidáz reakcióval mérhető, sorrendben, magas, közepes és alacsony promoter 
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aktivitást okoznak, a promoter aktivitás a szérumszinttel korrelál. Létezik még egy SNP 

az MBL2 génben, az 5’ irányban a +4 pozícióban egy nukleotidcsere, az allélokat P/Q 

variánsoknak nevezik. A P/Q allélek eddigi vizsgálatok szerint nem befolyásoljak 

szignifikánsan az MBL szérumszintet (Verdu et al.  2006, Garred et al. 1995). 

Több tanulmány bizonyítja, hogy az MBL deficiencia potenciális prognosztikai tényező 

a RA kialakulásának tekintetében (Garred et al. 2000, Graudal et al. 1998, Graudal et al. 

2000, Ip et al. 2000). Juvenilis idiopathias arthritisben előfordul genetikailag 

meghatározott komplement deficiencia (Aittoniemi et al. 1998), a lektin-dependens 

aktivációs út pathogenetikai szerepe azonban egyenlőre nem tisztázott.  

Ficolinok 

A ficolinok olyan fehérjék, melyek az MBL-hez hasonlóan a pathogén asszociált 

molekuláris mintázatokhoz kötődnek. Három human ficolin ismert, az L-, M-, és a H-

ficolin. Az L- és M ficolinok szerkezete 80%-ban megegyezik. A ficolinok szerkezete 

különbözik az MBL szerkezetétől, csak a kollagén-szerű doménjük hasonló (collagen-

like region). A ficolinok három azonos polipeptid láncból állnak, ezek mindegyike 

tartalmaz egy collagén-szerű régiót és három globularis ligand-felismerő domént, ezek a 

fibrinogén-szerű domének (fibrinogen-like (FBG) domains). Az L- és a H- ficolinokat a 

májsejtek szintetizálják és a vérbe szekretálják, az M- ficolint pedig perifériás vér 

monociták felszínén azonosították. A ficolinok a lektin út részeként a természetes 

immunválaszban játszanak szerepet, proteázokkal (MASP) kötődve aktiválják a 

komplement rendszert. A ficolinok nem lektinek hagyományos értelemben: nem 

kizárólag szénhidrátokat kötnek. A H- és L- ficolinok acetil csopotokhoz is tudnak 

kötődni.  

MBL asszociált szerin proteázok (MBL-associated serine proteases, MASPs) 

Az MBL és a ficolinok az idegen molekulákhoz kötődve opszonizálják azokat, a 

fagocita sejtek az MBL-nel vagy ficolinokkal bevont célpontokat fagocitálják. A 

legfontosabb feladatuk a komplement rendszer aktiválása. Ez az MBL asszociált szerin 

proteázok (MASP)-ok segítségével történik. A MASPok a C3 konvertáz (C4bC2b) 

enzimet aktiválják. Három MASP enzim ismert jelenleg, a MASP-1, MASP-2 és a 
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MASP-3, utóbbi a MASP2 enzimnek egy kis darabja, másik neve MAp19 vagy sMAP 

(Thiel et al. 1997, Sorensen et al. 2005, Iwaki et al. 2006). Rekombináns MASP2-vel 

végzett kísérletek kimutatták, hogy az MBL-MASP2 út magában is képes elindítani a 

C4bC2b konvertáz szintézisét (Moller-Kristensen et al. 2003). A MASP-ok nem csak a 

MBL-nel, hanem a ficolinokkal is kötődnek. Az MBL, a ficolinok és a MASP-ok 

interakciója okozza a lektin-ficolin útvonal komplexitását a komplement rendszer 

klasszikus aktivációs útjához képest. A klasszikus és a lektin-út funkcionális és 

strukturális különbségei mellett azonban számos azonos molekula is részt vesz a két 

aktivációs útban.  

1.2.3. Protein Tyrozin Phosphatase, Nonreceptor 22 (PTPN22) 

A PTPN22 egy fehérvérsejtekre jellemző intracelluláris foszfatáz, más néven lymphoid 

foszfatáz (LYP). A LYP a fehérvérsejten belül a CBL fehérjével asszociáltan található. 

A CBL egy protoonkogén, a tirozin foszforiláció dependens jelátvitel egyik adaptor 

fehérjéje, több protein tyrozin kináz receptor jelátviteli út negatív regulátora. LYP 

overexpresszió esetén a CBL foszforilációjának mértéke csökken. T-sejtekben a LYP 

fokozott termelése azt eredményezi, hogy a TCR (T cell receptor) és a CD28 molekulák 

ligandkötésekor keletkező transzkripciós aktivitás gátlódik. A LYP ser35-n történő 

foszforilációja gátolja a LYP SRC kináz inaktiváló hatását, a foszforilált LYP nem tudja 

gátolni a TCR jelátviteli utat (Hasegawa et al. 2004).  

A PTPN22 gén az 1p13 kromoszómán helyezkedik le, ez a régió szolid és 

hematopoietikus tumorokkal asszociált. A PTPN22 génben található egy SNP az 1858-

as pozícióban, egy C-T nukleotid csere, amely érett fehérjében egy triptofán-arginin 

aminosav cserét eredményez. Elsőként inzulin dependens diabetes mellitusban (IDDM) 

írták le a variáns T allél asszociációját (Bottini et al. 2004). 2004-ben Anne Begovich 

írta le a variáns 1858T allél asszociációját rheumatoid arthrtisben (Begovich et al. 2004, 

Harrison et al. 2006). Eredményeik szerint a variáns T allél az átlag fehér populációban 

17%-ban van jelen, míg fehér rheumatoid arthritises betegek között 28%-ban. A variáns, 

triptofán tartalmú fehérje nem képes kapcsolódni a CSK (c-SRC tyrosine kinase)-val, 

így nem gátlódik a T-sejt aktiváció (5. Ábra). 
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5. Ábra. A PTPN22 funkciója 

Később kimutatták a PTPN22 1858T allélt Graves kórban is (Velaga et al. 2004), több 

vizsgálatban is megerősítették az SNP asszociációját IDDM-mel nagyszámú 

beteganyagon (Smyth et al. 2004, Siminovitch et al. 2004, Zheng et She 2005). Carlton 

és mtsai a gén kódoló régiójának megszekvenálásával még számos SNP-t találtak, kettő 

ezek közül a fehérje katalítikus részében volt. Összesen 37 SNP-t genotípizáltak 

rheumatoid arthritises és egészséges fehér észak-amerikaiak között, ezek alapján 10 

gyakori PTPN22 haplotípust határoztak meg az észak amerikai populációban. Csak 

azok a haplotípusok asszociáltak RA-val, amelyek a 1858T allélt tartalmazták (Carlton 

et al. 2005). 

Az ázsiai populációban viszont nincs jelen a 1858T allél. Nagyszámú IDDM-es és 

autoimmun pajzsmirigybetegségben szenvedő betegeken történő vizsgálatban minden 

egyén 1858C/C genotípusú volt. Emellett leírtak egy másik SNP-t a PTPN22 gén 

promoter régiójában, a -1123 pozícióban egy G-C cserét, ez az SNP asszociációt 

mutatott IDDM-el japán és koreai populációban. Ezután kaukázusi populáción végzett 
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vizsgálat kimutatta, hogy ebben a populációban a -1123G-C SNP asszociáció erősebb, 

mint a 1858C-T asszociáció, IDDM-ben a promoter polimorfizmusnak nagyobb szerepe 

lehet (Cinek et al. 2007, Kawasaki et al. 2006). 

SLE-ben szintén a 1858T allél gyakoribb, észak amerikai populációban SLE betegek 

között a T allél frekvenciája 12.67%, egészségesek között csak 8.64%. A homozigóta 

TT allél hordozóinak több mint négyszeres esélyük van SLE kialakulására, mint a CC 

homozigótáknak (Kyogoku et al. 2004). Sclerisos multiplex-vel nem asszociált az SNP 

kaukázusi populációban (Begovich et al. 2005). Több autoimmun betegségben szenvedő 

család vizsgálata alapján a PTPN22 1858C-T SNP négy autoimmun betegséggel 

bizonyítottan asszociált: IDDM, RA, SLE és Hashimoto tyroiditis. Feltételezik, hogy a 

négy betegség pathogenezisében azonos mechanizmusok szerepelnek (Criswell et al. 

2005). 2007-ben a Wellcome Trust Case Control Consortium brit populáción hét 

különböző betegségre végzett teljes genom szűrése alapján a PTPN22 mutatott 

legszorosabb asszociációt rheumatoid arthritissel megerősítve ezzel a korábbi SNP 

asszociáció vizsgálatokat (Hinks et al. 2005, Hinks et al. 2006, van Oene et al. 2005). 

A HLA génekben előforduló polimorfizmusok jelentőségének megismerése óta a 

PTPN22 C-T SNP-je az első olyan genetikai variáció, mely a HLA génekhez hasonlóan 

számos autoimmun betegséggel szorosan asszociált, így kulcsfontosságú szerepe lehet 

az autoimmunitás kialakulásában, és az RA újabb kandidáns génjének tekintik. 

1.2.4. ARTS1 (Aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding) 

Napjainkban már számos bizonyíték áll rendelkezésre a fő hisztokompatibilitási 

komplexen kívüli (non-major histocompatibility complex (non-MHC) gének szerepéről 

a spondylitis ankylopoetica kialakulásában (Brionez et Reveille 2008, Brown et al. 

2003, Pham 2008, Brown et al. 1998, Khan et Ball 2002, Brown et al. 2002, Carter et al. 

2007, Laval et al. 2001, Reveille 2006). A két talán legérdekesebb újonnan felfedezett 

SPA-asszociált gén az ARTS1 gén és az IL23R gén (Brown 2008, WTCCC 2007). 

Az ARTS1 (Aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding) egy endoplazmatikus 

retikulum asszociált aminopeptidáz (másik nevén ERAP1). Két ismert funkciója van: 

részt vész a fehérjekonformáció kialakításában az MHC I. típusú antigénprezentáció 
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során (Chang et al. 2005, Saveanu et al. 2005, Yan et al. 2006), és proinflammatorikus 

citokinek sejtfelszíni receptorait hasítja el (Cui et al. 2002, Cui et al. 2003) (6. Ábra). 

Az ARTS1 gén az 5. kromoszómán, 5q15 lokalizációban található. Az 1000 SPA 

betegen és 1500 kontroll egyénen végzett Wellcome Trust Case Control Consortium 

(WTCCC) SPA teljes genom asszociációs vizsgálatban az 5. kromoszómán két SNP 

szignifikáns asszociációt mutatott SPA-val (rs27044 és rs30187), mindkét SNP az 

ARTS1 génben található. Másik 3, szintén az ARTS1 génben található SNP szintén 

asszociációt mutatott SPA-val (rs17482078, rs10050860, rs2287987). (WTCCC 2007) 

A WTCCC vizsgálat eredményei szerint az ARTS1 génnek jelentősége lehet az SPA 

pathogeneziseben. Az utóbbi években a non-MHC géneken végzett asszociációs 

vizsgálatok nagy földrajzi és etnikai változatosságot mutatnak, ezért meghatároztuk a 

magyar populációban a fenti 5 ARTS1 polimorfizmus előfordulását SPA-s betegeken és 

egészséges kontroll egyéneken.  

 

6. Ábra. Az ARTS1 (ERAP1) funkciója 
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1.2.5. IL23 receptor 

A másik új SPA-val asszociáló gén az IL23 receptor génje (IL23R) (Rahman et al. 

2008). A gén az 1. kromoszómán található 1p31 pozícióban. Az IL23 receptorát kódolja 

az IL12 receptor β1 alegységével együtt (Parham et al. 2002).  Az IL23 az IL12 citokin-

család tagja, egy proinflammatorikus citokin, két alegységből áll: az IL23 specifikus 

p19 alegység és a p40 alegység, amely az IL12-ben is megtalálható (Lankford et Frucht 

2003) (7. Ábra). Az IL23 a natív CD4+ T sejtek Th17 sejtekké történő átalakulásában 

játszik központi szerepet (Iwakura et Ishigame 2006, McKenzie et al. 2006). Egy teljes 

genom asszociációs vizsgálatban az IL23 receptor polimorfizmusait először gyulladásos 

bélbetegségekben mutattak ki (inflammatory bowel disease (IBD) (Duerr et al. 2006, 

Oliver et al. 2007).  Később egy másik független vizsgálatban psoriasisban is kimutatták 

(Cargill et al. 2007, Capon et al. 2007). A WTCCC SPA teljes genom asszociációs 

vizsgálatban az IL23 génben 8 SNP asszociált szignifikánsan a betegséggel (WTCCC 

2007,  Karaderi et al. 2009). 

 

7. Ábra. Az IL23, az IL23 receptor és a jelátviteli út 
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1.3. A genetikai vizsgálatok során alkalmazott módszerek leírása 

 

1.3.1. Nukleinsav kinyerése biológiai mintából 

 

1.3.1.1. DNS kinyerése 

 

Minden humán sejtmaggal rendelkező sejt 6 pg DNS-t tartalmaz. A diploid humán 

sejtekben 6,8 x 109 bázispár DNS található. A genomi DNS számos biológiai mintából 

kinyerhető: teljes vérből (alvadásgátolt vérből, erre a célra bármilyen módon 

anitkoagulált vér alkalmas, de legjobb, ha EDTA-s vérből izolálunk DNS-t mert az 

gátolja a nukleáz enzimeket, használhatunk friss, szobahőmérsékletű vért DNS 

izoláláshoz vagy -20°C-on vagy -80 °C –on tárolt korábbi mintát), fehérvérsejtekből, 

testfolyadékokból, sejtkultúrából, szövetekből (friss szövet, biopszia útján nyert 

szövetből, vagy előzetésen fixált szövetből), baktériumokból. Ma a leggyorsabb 

kitekkel akár 25 perc alatt kinyerhető a DNS. A DNS izolálása során eltávolítjuk a 

szennyező anyagokat és az enzim inhibitorokat, a különböző fehérjéket és bivalens 

kationokat. A tisztított DNS pedig azonnal felhasználható bármilyen sokszorosítási 

eljáráshoz, vagy tárolható.  

Ha teljes vérből izolálunk DNS-t, első lépésben hipotóniás oldattal lizáljuk a 

vörösvérsejteket. Erre azért van szükség, mert a bennük található haemoglobin a 

későbbiekben gátolja a PCR reakciót. Ezután a sejtmembránt anionos detergenssel 

lizáljuk (SDS, Triton) DNS stabilizátor jelenlétében. A DNS stabilizátor az 

intracelluláris, és minden egyéb a környezetben megtalálható Dnase enzimek aktivitását 

gátolja. A sejtplazma és a sejtmag fehérje alkotóit proteináz K enzimmel emésztjük el. 

RNSt RNSase enzimmel távolítjuk el a mintából. A nukleázokat az EDTA gátolja. 

Ezután a negatív töltésű DNS nem marad oldatban, hanem egy szilárd fázishoz, például 

egy szilikon membránhoz kötődik. Ezután ethanollal többször mossuk a mintát, ez 

mindent eltávolít, ami nem DNS. A DNSt a tisztítási eljárás végén desztillált vízzel 

vagy stabilizátort tartalmazó pufferrel nyerjük ki (8. Ábra). A tisztított DNS ezután 

biztonságosan tárolható 2–8°C, –20°C, vagy  –80°C hőmérsékleten.  
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8. Ábra. A DNS tisztítás menete 

 

1.3.1.2. RNS kinyerése 

 

Az RNS kinyerése során először lizáljuk a sejteket detergenssel (SDS), Na-citráttal és β-

mercaptoethanollal guanidine isothiocyanate (GITC)-tartalmú puffer jelenlétében, ami 

azonnal inaktiválja az endogén Rnázokat. A guanidine tartalmú sók tönkreteszik a 

fehérjék térszerkezetét. A proteineket ezután phenol-chloroform-izoamilalkohollal 

elimináljuk. Az RNS-t ethanollal történő mosás után isopropanollal precipitáljuk, majd 

DEPC (diethil-pirocarbonat) tartalmú vízben oldjuk fel. A DEPC az Rnase enzimeket 

inaktiválja. A mintát végül a maradék DNS darabkák eltávolítása miatt RNase-mentés 

DNase-val is kezeljük. A különféle RNS kinyerő kitekkel általában maximum 100 yg 

teljés RNS-t nyerhetünk ki. (200bp-nál hosszabb RNSeket). RNS kinyerhető különféle 

állati szövetekből, sejtkultúrából, baktériumokból.  A kisebb RNS-eket (5.8S rRNS, 5S 

rRNS, és tRNS, összesen 15–20% -a a tejles RNS-nek) az izoláció során kimossuk. A 

tisztitott RNS-t ezután többféleképpen használhatjuk fel: Northern Blot, cDNS szintézis 

(reverz transzkripció).  
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Teljes RNS kinyerése során először lizáljuk és homogenizáljuk a biológiai mintákat, ez 

azonnal inaktiválja az Rnase-kat, így biztosan megmarad az intakt RNS. A megfelelő 

izolációs körülményeket ethanol hozzáadásával biztosítjuk. A mintából először az 

összes nukleinsavat (RNS, DNS) izoláljuk mágnesés mikroparticulumok segítségével. 

A DNS-t Rnase mentes Dnase I-vel távolítjuk el. Ezután lemossuk a 

mikroparticulumokat és az RNS-t eluáljuk (9. Ábra). Az RNS izoláló kitektől függően 

változtathatjuk, hogy milyen méretű RNS-t szeretnénk kinyerni, leggyakrabban a 200 

nucleotid feletti RNS-t használjuk, az ennel kisebb RNSeket az izoláció során 

kimossuk. A minta lizálása és homogenizálása a forgalomban lévő RNS izoláló kitektől 

függően szintén többféle protocol szerint történhet.  

 
 

 

9. Ábra. Az RNS tisztítás menete 
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1.3.2. Genotípus meghatározás 

1.3.2.1. Restrikciós fragment hosszúság polimorfizmus (restriction fragment length 

polymorphism, RFLP)  

 

A restrikciós endonukleázok, vagy restrikciós enzimek a baktériumok természetes 

alkotóelemei, a molekuláris biológiában pedig a DNS vizsgálatokban alkalmazzák őket. 

A restrikciós endonukleázokat 1970-ben fedezték fel, azóta számos különböző 

baktérium törzsből izolálták őket, ezért több száz különböző restrikciós enzimet 

ismerünk jelenleg. 

A restrikciós endonukleázok nukleinsavakat hasítanak (jelen esetben a DNS-t), az 

“endo” elnevezés arra utal, hogy a DNS-t középen hasítják, nem a szélein. A 

baktériumok ezeket az enzimeket a bakteriofágok elleni védekezésben használják, a 

bakteriofág DNS-ét hasítja az endonukleáz, és így a bakteriofág nem tud replikálódni.  

A restrikciós enzimeket az alapján nevezik el, hogy melyik baktérium törzsből és fajból 

izolálták őket. A név első betűje a törzsre utal, a második kettő a fajra, az egyéb további 

betűk pedig fajtára, illetve a felfedezés sorrendjére utalnak. Példaként az EcoRI 

restrikciós enzimet az Echerichia coli baktériumból izolálták, az RY13 fajtából, és ez 

volt az első enzim, amit ebből a baktériumból izoláltak, erre utal az I szám.  

Ezek az enzimek specifikus bázis szekvenciákat ismernek fel a DNS molekulán belül, 

és ennél a szekvenciánál elvágják a foszfodiészteráz kötéseket (10. Ábra). A különböző 

enzimek különböző bázis szekvenciákat ismernek fel, de a felismert szekvenciák 

egyben hasonlítanak: ezek mindig palindrom szekvenciák. A molekuláris biológiában a 

palindrom bázis szekvencia az a szekvencia, ami mindkét DNS szálon ugyanaz a 

bázissorrend. (Mivel a DNS szál anitparalel, ezért mindkét szalon a bázissorrendet 5' → 

3' irányban kell olvasni). Példaként az EcoRI enzim által felismert palindrom 

szekvencia a GAATTC. A másik DNS szálon ugyanez a szekvencia szintén GAATTC 

5' → 3' irányban.  

Amikor az EcoRI megtalálja ezt a DNS szekvenciát, a G és A bázisok között elvágja a 

foszfodiészteráz kötést, két kisebb darab DNS-t kapunk. 
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10. Ábra. Restrikciós hasítóhely 

 

A restrikciós fragment hosszúság polimorfizmus volt az első genetikai asszociaciós 

vizsgálatok során használt molekuláris marker. A DNS-ben található mutációk miatt 

eltűnnek a restrikciós enzimek hasító helyei, vagy új hasító helyek keletkeznek. A 

restrikciós enzimek így a mutáns DNS-t máshogy hasítják, mint a vad típust, és eltérő 

hosszúságú DNS fragmentek keletkeznek. A restrikciós fragmentek közti különbséget 

Southern blot eljárással lehet azonosítani egy olyan DNS specifikus próba 

alkalmazásával, amely megfelel a restrikciós fragment hosszuság polimorfizmust 

tartalmazó DNS szakasznak. Többek között ezzel a módszerrel is azonosítható egy SNP 

két alléljának előfordulása.  

 

1.3.2.2. Allél diszkrimináció 

 

Az allél diszkrimináció során két oligonukleotidot,  “próbát” használunk, az egyik próba 

a vad típus bázissorendjével komplementer, a másik próba pedig a mutáns variáció 

bázissorrendjével komplementer bázissorendet tartalmaz. Mindkét próba 5´végén és 3´ 

végén van egy-egy fluoreszcens molekula: 5´-reporter dye , 3´-quencher dye.  Az 5’ 

végen általában az egyik allél esetében kovalensen kötött TET (6-carboxy-4,7,2´,7´-

tetrachlorofluorescein) molekula van, a másik allélnak megfelelő próba 5’ végén pedig 
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általában kovalensen kötött FAM (6-carboxyfluorescein) molekula helyezkedik el. A 

fluroeszcens színező molekulák a különböző allél diszkriminációs kitektől függően 

változhatnak. A próbák másik, 3’végén mindkét esetben TAMRA (6-carboxy-

N,N,N´,N´-tetramethylrhodamine) molekula helyezkedik el. A 3’ véghez kötött 

molekulát quencher molekulának nevezik. Az intakt próba esetén a két fésték, a reporter 

és a quencher közel helyezkedik el egymáshoz, így a quencher elnyomja a reporter 

fluoreszcens jelét. A PCR reakció során a forward és reverse primerek a DNS megfelelő 

szakaszához kötődnek. Mindkét próba oligonukleotid a megfelelő DNS szakasszal (vad 

vagy mutáns allél) hibridizál. A DNS polimeráz ezután elkezdi szintetizálni az új DNS-t 

a primerektől kezdődően. Amikor a próbához ér, az 5´–3´ nukleáz aktivitás miatt 

kettévágja a próbát. Ekkor a reporter és a quencher festék, a próba két vége, eltávolodik 

egymástól, a quencher nem semlegesíti tovább a reporter festék színét, és ez a 

fluoreszcencia láthatová válik a reakió végén. Ez a folyamat ciklusonként ismetlődik, és 

így egyre több reporter festék válik láthatóvá (11. Ábra). Végeredményben mind a FAM 

mind a TET reporterek fluoreszcenciája felerősödik, ezt a floureszcenciát mérjük az 

allél diszkriminació PRC reakció végén. Ahhoz, hogy a reakció végén mérhető 

fluoreszcenciát kapjunk, mindkét primernek és a próbáknak hibridizalniuk kell a 

megfelelő DNS szakaszokkal. Fluoreszcens jel csak akkor keletkezik, ha a megfelelő 

helyen lévő próbát a DNS polimeráz elvágja. Ezért a non-specifikus DNS amplifikációt 

nem méri az allél diszkriminációs PCR reakció.  
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11. Ábra. Az allél diszkriminációs PCR reakció folyamata 

1.3.2.3. Szekvencia specifikus PCR reakció 

A PCR-SSP módszer azon az elven alapszik, hogy a teljes egészében azonos 

oligonukleotid primerek sokkal nagyobb hatásfokkal használhatók az célszekvencia 

amplifikálásában, a rekombináns Taq polymeráz és az oligonukleotid primer eltérésével 

összehasonlítva. Primer párok tervezés szerint csakis egyetlen alléllal illetve 

allélcsoporttal alkotnak tökéletes egyezést. Szigorúan kontrollált PCR feltételek között a 

tökéletesen illeszkedő primer párok a célszekvenciák amplifikációját eredményezik 

(vagyis pozitív eredményt adnak), míg a nem illeszkedő primer párok nem 

eredményeznek amplifikációt (vagyis negatív eredményt adnak). A PCR reakció után az 

amplifikált DNS fragmentumokat agaróz gél elektroforézissel választjuk szét, majd 

etidium bromiddal festjük és UV fénnyel tesszük láthatóvá. A PCR-SSP eredmények  

értelmezése azon alapszik, hogy specifikus amplifikált DNS fragmentumok 

megfígyelhetők-e, vagy sem. Mivel a PCR reakció során végbemenő amplifikációt 

károsan befolyásolhatja több tényező (pipetta hiba, gyenge DNS minőség, inhibitorok 
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jelenléte, stb.), egy belső kontroll primer párt is alkalmazunk minden PCR reakcióban. 

A kontroll primer pár amplifikálja az emberi β-globin génjét, amelyik minden DNS 

mintában benne van, és így a PCR reakció pozitív kontrollja. A pozitív tipizálási sávban 

(egy HLA allél specifikus amplifikációja esetén) a belső kontroll primer pár terméke 

gyenge lehet illetve hiányozhat annak következtében, hogy a koncentráció és az 

olvadási hőmérséklet különbözhet a specifikus primer pár és a belső kontroll primer pár 

között.  

Az SSP kitekben általában előre optimalizált (szárított) primerek vékony 

kémcsőtálcában állnak rendelkezésre, melyen a PCR elvégezhető a DNS minták, 

rekombináns Taq polimeráz és speciálisan formulált dNTP pufferkeverék 

hozzáadásával. Mindegyik tipizáló tálcán megtalálható egy negatív kontroll reakció 

kémcső, amely a tálca belső kontroll PCR termék jelenlétét mutatja ki. Az emberi β-

globin génből amplifikált belső PCR kontroll termék a legvalószínűbb PCR-szennyező 

bármelyik mintatartó üregben, az amplifikáció következtében.  

 

1.3.2.4. DNS szekvencia meghatározása: automata szekvenálás 

 

A DNS megfelelően alapos tanulmányozásához ismerni kell a DNS bázissorrendjét. A 

bázissorrendet DNS szekvenálással határozhatjuk meg, ez a DNS speciális módon való 

felsokszorosításával történik. A DNS felsokszorosításához szükség van egy primerre. A 

DNS szekvenáláshoz használt primer radioaktív vagy floureszcens markerrel van 

jelölve. A szekvenáló PCR reakció a jelölt primeren kívül a felhasznált nukleotidokban 

tér el a hagyományos PCR reakciótól. A szekvenáló PCR reakcióban az egyik nukleotid 

dideoxinukleotid trifoszfát (ddNTP). Ez azt jelenti, hogy a cukormolekula 2' és 3' 

helyéről is hiányzik a hidroxi-csoport. A DNS polimeráz a PCR reakció közben a a 

polinukleotidlánc  3' hidroxil végére rakja a szabad nukleotidokat. Ha az utolsó 

nukleotidnak nincs hidroxil csoport a 3’ végén (ha ez egy  ddNTP), a DNS polimeráz 

nem tudja folytatni a polinukleotidláncot, és a DNS szintézis leáll.  

 

Ezzel a módszerrel a következőképpen lehet meghatározni a DNS bázissorrendjét: A 

PCR reakcióban van egy templát ( a DNS szakasz, aminek meg akarjuk ismerni a 

bázissorrendjét), egy primer (a szekvenáló primer egy jelölt primer), DNS polimeráz, 
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négy dNTP és egyféle ddNTP (például ddATP) alacsony koncentrációban. Mivel a 

ddNTP kis koncentrációban van jelen, véletlenszerűen kerül bele a szintetizálódó 

polinukleotid láncba. Egyszer az első A pozícióban, aztán a második A pozícióban, 

vagy a harmadik A pozícióban. A végeredmény sok különböző helyen végződő DNS 

molekula keveréke lesz. Ha ezt a keveréket gélen megfuttatjuk, a különböző nagyságú 

molekulák eredményeképpen egy DNS létrát kapunk.  A szekvenáló PCR reakció során 

mind a négy nukleotid dideoxi változatával megtörténik ugyanez a reakciósorozat. A 

PCR reakció végén lesz sok különböző hosszúságú C-re, G-re és T-re végződő DNS 

molekulánk is. Ezek a polinukleotidok a gélen egymás mellett futnak. A különböző 

bázissal végződő különböző hosszúságú DNS szakaszok nagyság szerint egymás után 

helyezkednek el a gélen, a különböző hosszúságú szakaszok végén lévő nukleotidokat 

ismerjük, így a gélről le lehet olvasni a DNS bázisszekvenciáját (12. Ábra). Az 

elektroforézis, a bázisszekvencia leolvasása automata szekvenátorral történik.  

 
12. Ábra. A DNS szekvenálás menete 

 

1.3.3. Génexpresszió meghatározása valós idejű PCR reakcióval 

 

Real-Time PCR a hagyományos PCR-rel megegyező elven alapszik, azzal a 

különbséggel, hogy a valós idejű PRC esetében a reakció lépéseit digitálisan valós 

időben lehet követni.  

Számos módszerrel lehet monitorozni egy PCR reakciót. Minden esetben valamilyen 

floureszcens markerrel jelölik a DNS-t. Ahogy a felsokszorosítani kívánt szakaszok 
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száma növekszik, egyre intenzívebb lesz a fluoreszcens jel (13. Ábra). Így láthatóvá 

válik a felsokszorosítás folyamata, és nem szükséges a PCR terméket a reakció után 

gélelektroforézissel azonosítani.  

 

A DNS felsokszorosítás valós idejű monitorozásának lehetőségei:  

 

Fluoreszcens festékek 

 

A DNS-hez kötődő fluoreszcens festékek (pl. SYBR green) a legegyszerűbb és 

legolcsóbb jelölő anyagok. Ezek a festékek csak akkor adnak fluoreszcens jelet, ha 

kettős szálú DNS-hez kötődnek. Így ahogy a felsokszorosított DNS szakaszok száma 

növekszik, nő a fluoreszcens jel intenzitása is. Az ilyen festékek hátránya, hogy nem 

specifikusan kötődnek a DNS szakaszokhoz. Ezért a festék bármilyen DNS szakasz 

felsokszorozódását jelzi, nem csak azt, amit a PCR reakció során felsokszorosítunk.  

 

Fluoreszcens próbák  

 

A fluoreszcens próbák a felsokszorosítani kívánt DNS szakasszal komplementer 

nukleotid szakaszok fluoreszcens festékkel jelölve. A legegyszerűbb és leggyakrabban 

használt próba a Taqman-típusú próba. Ez a próba típus az egyik végén egy reporter 

(jelző) molekulát hordoz, másik végén pedig egy quencher (gatló) molekulát. Így az 

intakt próba nagyon alacsony intenzitasú fluoreszcens jelet ad. A PCR reakció során a 

próba a megadott génszakaszhoz kötődik, és a DNS polimeráz enzim elhasítja. Így a 

reporter és a quencher molekula eltávolodik egymástól, és a reporter molekula által 

kibocsátott fluoreszsens jel felerősödik. 

 

A másik gyakran használt próba típus a “molecular beacon“ (molekuláris jelzőfény). 

Ezek szintén a felsokszorosítani kívánt génszakasszal komplementer kis DNS szakaszok 

amelyek egyik végén fluorenszcens reporter molekula van, a másik végén pedig 

quencher molekula. Az ilyen próbák alapállapotban összetekerednek, a reporter és a 

quencher így közel van egymáshoz, a próba fluoreszscens jelintenzitása alacsony. 

Amikor a próba a vizsgált génszakaszhoz kötődik, kiegyenesedik, a reporter és a 
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quencher távolabb kerül egymástól. A fluoreszcens jel ekkor felerősödik. A DNS 

polimeráz a “molekuláris jelzőfény“-eket nem vágja ketté, csak eltávolítja az adott DNS 

szakasztol, és így az újra összetekeredik.  

 

 
13. Ábra. Valós idejű PCR reakció amplifikációs görbéje 

 

1.3.4. Fehérjekoncentráció meghatározása: ELISA (Enzime linked immunosorbent 

assay)  

 

Fehérjekoncentráció kvanitatív meghatározására alkalmazott módszer. A módszer 

kihasználja az antitestek specificitásának előnyét az enzim-reakciók szenzitivitásával 

együtt. Két alapvető típusú ELISA létezik: Az ELISA reakciót használhatjuk antigének 

jelenlétének meghatározására antitestek segítségével, illetve használhatjuk antitestek 

jelenlétének meghatározására antigének használatával. Az ELISA reakció a következő 

lépésekből áll:  

 

Műanyag hordozóra kötött nagy tisztaságú antitest (capture antibody) reagál a 

mintánkban levő fehérjével. Ehhez a komplexhez ezután másodlagos detektáló antitest 

kötődik (detection antibody) . A detektáló antitesthez egy fluoreszkáló jelet adó enzimet 
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kötünk (Avidin HRP) a reakció során, majd az enzim szubsztrátjának hozzáadásával 

színes termék keletkezik. Az enzimreakciót a pH megváltoztatásával állítjuk le. A végső 

színintenzitás arányos a mintában levő kérdéses fehérje mennyiségével. Az eredmény 

leolvasása spektrofotométerrel történik (14. Ábra). 

 

 

14. Ábra. Az ELISA reakció menete 

 

(www.protocol-online.org) 
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2. Célkitűzések 

 

2.1. TLR gének szerepe reumatológiai betegségekben 

 

2.1.1. TLR4 polimorfizmus szerepe SNSA pathogenezisében 

 

A spondylitis ankylopoetica (SPA) és a reaktív arthritis (ReA) patogenezisében régóta 

feltételezik a bakteriális fertőzések szerepét (Baeten et al. 2002). A szervezet 

gyulladásos válaszreakciójának kialakulásában ismert a Toll-like receptorok szerepe. 

SPA-ban és ReA-ban kísérletek bizonyítják a Toll-like receptorok, köztük a TLR 4 

jelátviteli útjának megváltozását. A jelátviteli útban előforduló abnormalitások 

hátterében genetikai polimorfizmusok állhatnak. A TLR 4 gén két SNP-je, az 

Asp299Gly és a Thr399Ile több autoimmun betegséggel asszociált (Schroder et 

Schumann 2005). Vizsgálatunkban meghatároztuk a magyar populációban SPA-s és 

ReA-s betegek körében a TLR 4 ezen két polimorfizmusának előfordulását.  

 

 

2.1.2. TLR2 gén dinukleotid repeatek jelenléte RA-ban, SPA-ban és JIA-ban  

 

A microsatellita polimorfizmusok a génállomány nem kódoló részében helyezkednek el, 

pontos funkciójuk máig nem tisztázott. Szerepet játszanak a kromatin szerveződésében, 

a gén átírás szabályozásában és a rekombinációban is. A Toll-like receptor 2 II. 

intronjában leírtak egy GT ismétlődés szakaszt, amely változatos hosszúsági 

polimorfizmust mutat (Yim et al. 2004). A GT ismétlődések hossza irodalmi adatok 

szerint asszociált gyulladásos és immun-mediált betegségekkel (Lee et al. 2006). A 

polimorfizmus funkcionális jelentőségéről kevés adat áll rendelkezésre, in vitro 

luciferáz enzimreakcióval bizonyították a GT ismétlődés szakasz hosszának hatását a 

TLR2 gén expressziójára. Vizsgálatunkban meghatároztuk magyar RA-s, SPA-s és JIA-

s betegekben a TLR2 II. intronjában található GT dinukleotid ismétlődések hosszát.  A 

genetikai polimorfizmus funkcionális jelentőségének vizsgálatához a betegekben TLR2 

génexpressziót mértünk.  
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2.2. Komplement aktiváció génjeinek szerepe juvenilis idiopathiás arthritisben  

 

A komplement aktiváció lektin útjának két kulcsmolekulája a mannóz-kötő lektin 

(mannan-binding lectin, MBL) és az MBL asszociált szerin proteáz 2 (MBL associated 

serine protease 2 , MASP2). Az MBL C-típusú szérum lektin, amely szénhidrát tartalmú 

fragmentumokat köt, majd az asszociált szerin proteázokkal (MASP 1,2,3) komplexet 

képezve aktiválja a komplement rendszert. Az alacsony MBL szint a szérumban az 

opszonizáció zavarát okozza, csökken az apoptotikus sejtek eltávolítása is, ez visszatérő 

fertőzésekhez és az immunrendszer tartós aktiválódásán keresztül immun-mediált 

betegségek kialakulásához vezet (Turner 2003). Az MBL szérumszintjét az MBL2 

génben található mutációk jelenléte határozza meg. A komplement rendszer lektin 

útvonalon történő aktiválása során a MASP2 hasítja a kaszkádot elindító C4-t. A 

MASP2 deficienciát okozó mutációt hordozó betegekben súlyos immundeficiencia 

alakul kis visszatérő fertőzésekkel (Stengard-Pedersen et al. 2003, Sorensen et al. 2007). 

Vizsgálatunkban meghatároztuk a MBL2 gén haplotípusait és a MASP2 deficienciát 

okozó pontmutáció (Thiel et al. 2007) előfordulásának gyakoriságát a magyar 

populációban.  

 

2.3. PTPN22 és HLA-DRB1 gének és a juvenilis idiopathiás arthritis 

kapcsolatának vizsgálata 

 

A juvenilis rheumatoid arthritis etiológiájában genetikai faktorok és környezeti 

tényezők egyaránt szerepet játszanak (Donn et al. 2001, Forre et Smerdel 2002, 

Prahalad 2004), a betegség kialakulásának pontos mechanizmusa azonban máig sem 

ismert. Az autoimmun betegségek két genetikai lókusszal mutatnak szoros asszociációt. 

A 6-os kromoszómán található MHC gének egyes polimorfizmusaival és újabb adatok 

szerint az 1-és kromoszómán található PTPN22 gén mutációival. Mindkét gén a T-sejt 

aktivációban résztvevő fehérjéket kódol. A HLA II. osztályba tartozó HLA-DRB1 gén 

polimorfizmusa határozza meg leginkább a sejtfelszíni HLA-DR antigén fenotípusát. 

JIA betegek teljes genom szűrése során a HLA-DRB1 régió mutatott legszorosabb 

asszociációt a betegséggel (Thompson et al. 2004). Irodalmi adatok szerint a JIA a 
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HLA-DRB1*08, HLA-DRB1*11, HLA-DRB1*13 allélokkal asszociált (Haas et al. 

1994, Howard et al. 1985). 

A PTPN22 C+1858T SNP a HLA gének megismerése óta az első olyan genetikai 

variáció, mely több autoimmun betegséggel egyaránt szoros asszociációt mutat. A 

mutáció jelenlétét igazolták RA-ban, I. típusú DM-ben, SLE-ben. A PTPN22 JIA 

asszociációja nem egyértelmű, nyugat-európai (angol, német, francia) populációkon 

végzett vizsgálatokban asszociált volt a betegséggel (Hinks et al. 2005), míg finn 

(Seldin et al. 2005) és japán (Ikari et al. 2006) kutatócsoportok nem találtak 

összefüggést.   

Vizsgálatunkban meghatároztuk magyar JIA betegekben a HLA-DRB1 allélok, és a 

PTPN22 C+1858T SNP előfordulását.  

 

2.4. HLA-B27 és HLA-B27 szubtípusok klinikai és diagnosztikai jelentőségének 

vizsgálata SNSA-ban  

 

A HLA B27 asszociáció SPA esetében régóta ismert, az SNSA csoport többi 

betegségében az antigén jelenléte nem ilyen egyértelmű. Vizsgálatunkban 

Magyarországon elsőként meghatároztuk a HLA B27 pozitivitás előfordulását arthritis 

psoriaticás betegek körében. 

A HLA B27 antigénnek jelenleg 25 szubtípusa ismert, melyek közül a 2702 és a 2705 

irodalmi adatok alapján asszociált SPA kialakulásával. A szubtípusok megismerésével 

nyilvánvalóvá vált, hogy B27 pozitivitás esetén a B27 szubtípus meghatározása is 

szükséges az egyes betegségekre való genetikai hajlam meghatározásához.  

Vizsgálatunkban HLA B27 pozitív magyar SPA-s, AP-s és egészséges kontroll 

egyénekben meghatároztuk a B27 szubtípusok előfordulását, és kapcsolatot kerestünk a 

genetikai variációk és a klinikai tünetek jelenléte között.  

 

2.5. Non-MHC gének a Spondylitis Ankylopoetica pathogenezisében: ARTS1 és 
IL23  
 

A genom-wide asszociációs vizsgálatoknak köszönhetően számos új, non-MHC gént 

fedeztek fel a közelmúltban, melyek valószínűleg szerepet játszanak az SPA 

pathogenezisében. A két legismertebb új gén az IL23R (interleukin 23 receptor) és az 
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ARTS1 (aminopeptidase of TNFR1 shedding) gének. A két génben több olyan SNP is 

található, amelyek eset-kontroll vizsgálatok alapján szignifikánsan asszociáltak az SPA 

előfordulásával. (Brown 2008, WTCCC 2007) kísérleteink célja ezen SNP-k 

asszociációjának vizsgálata volt a magyar populációban. Az IL23R SNP-k analízise az 

ORFI Biobank mintáin a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel kollaborációban történt. 

Az ARTS1 SNPk analízisét az ORFI-ban Molekuláris Biológiai Laboratóriumában 

végeztük. Az IL23R génben kilenc SNP jelenlétét vizsgálták: rs11805303, rs10889677, 

rs1004819, rs2201841, rs11209032, 11209026, rs104889629, rs7517847 és rs7530511. 

Az ARTS1 génben öt SNP előfordulását határoztuk meg a magyar populációban: 

rs27044, rs17482078, rs10050860, rs30187 és rs2287987. Az ARTS1 mutációk 

meghatározása mellett vizsgáltuk az előforduló ARTS1 haplotípusokat, valamint a 

HLA-B27 pozitivitás és az ARTS1 variánsok jelenlétének esetleges kapcsolatát.  
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3. Betegek és módszerek 

 

3.1.1. TLR4 polimorfizmus szerepe SNSA-ban  

 

3.1.1.1. Betegek és kontrollok 

 

A vizsgálatban az ORFI 138 SPA-s és 91 ReA-s betege vett részt. A kontroll csoport 

140 egészséges önkéntes véradó volt Budapest területéről. Az SPA diagnózisát a 

módosított New York kritériumok szerint állítottuk fel. (van der Linden et al. 1984) A 

reaktív arthritis diagnózist reumatológus szakorvosok állapították meg a beteg 

következő tünetei alapján: asszimetrikus arthritis, bizonyított urethritis vagy enteritis az 

arthritis kialakulását megelőző 4 hétben. Egyéb etiológiájú arthritisek, mint szeptikus 

arthritis, Lyme-kór, kristály-arthropathia, reumás láz, osteoarthrosis, trauma, műtét 

utáni állapot, rheumatoid arthritis vagy más autoimmun betegség következtében fellépő 

izületi gyulladás ésetén a beteg nem vett részt a vizgálatban.  

Az arthritis psoriaticás, az IBD-asszociált arthritises és a nemdifferenciált 

spondylarthropathiában szenvedő betegeket szintén kizártuk a vizsgálatból.  

A vizsgálatban 138 SPA-s és 91 ReA-s beteg vett részt. Átlagéletkoruk sorrendben: 

43,5±11.9 év és 36,2±13,2 év volt. Az SPA-s betegek között 110 férfi és 28 nő volt, a 

ReA-s betegek között 52 férfi és 39 nő. HLA-B27 pozitív volt az SPA-sok 91,3%-a 

(126 beteg), a ReA-sok 52,7 %-a (48 beteg). Perifériás izületi érintettsége volt 47 SPA-s 

betegnek (34,1 %) és 91 ReAs betegnek (100%). Az SPA-s betegek 44,9%-nak volt 

extraartikuláris tünete (62 beteg): iridocyclitis vagy szívérintettség az SPA 

diagnosztizálása óta bármikor.  

 

3.1.1.2. Genotípizálás 

 

Genomi DNS-t 200 µl perifériás vérből nyertünk a Roche High Pure PCR Template 

Preparation Kit segítségével. (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). A TLR4 

Asp299Gly és TLR4Thr399Ile polimorfizmusokat PCR-RFLP (polymerase chain 
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reaction–restriction fragment length polymorphism) módszerrel határoztuk meg.  A 

TLR4 Asp299Gly primerek a következők voltak:  

forward F50-GATTAGCATACTTAGACTACTACCTCCATG-30  

reverse R50-GATCAACTTCTGAAAAAGCATTCCCAC-30.  

A TLR4 Thr399Ile primerek pedig a következők:  

forward F50-GGTTGCTGTTCTCAAAGTGATTTTGGGAGAA-30 ,  

reverse R50-CCTGAAGACTGGAGAGTGAGTTAAATGCT-30.  

Az RFLP-hez NcoI (TLR4 Asp299Gly) és HinfI (TLR4 Thr399Ile) hasító enzimeket 

használtunk. Az eredményeket direkt szekvenálással megerősítettük (ABi Prism 310 

automata szekvenátor, Applera Corporation, Foster City, CA, USA) minden csoportban 

20-20 random kiválasztott mintán.  

 

3.1.1. 3. Statisztikai elemzés 

 

A két SNP közötti kapcsoltág megítélésére “linkage disequilibrium” együtthatót 

számoltunk. (Lewontin 1964) A kontroll és a betegcsoport allél és genotípus frekvenciái 

közti szignifikáns eltérés megállapításához χ2 próbát alkalmaztunk, esélyhányadost ( 

OR, odds ratio) és 95%-os konfidencia intrevallumot számoltunk A szignifikanciaszint 

p< 0,05 volt.  A statisztikai számításokat a Statisztika 7.1 szoftver segítségével 

végeztük. (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 

 

3.1.2. TLR2 gén dinukleotid repeatek jelenléte RA-ban, SPA-ban és JIA-ban  

 

3.1.2.1. Betegek és kontrollok 

 

A vizsgálatban 304 magyar immun-mediált reumatológiai betegségben szenvedő egyén 

vett részt. 148 RA-s beteg (54 férfi, 94 nő, átlagéletkoruk 52,3 év), 100 SPA-s beteg (74 

férfi, 26 nő, átlagéletkoruk 32,4 év) és 56 JIA beteg (24 fiú, 32 lány, átlagéletkoruk 8,7 

év). A vizsgálatban résztvevő betegek az ORFI betegei voltak. A kontroll csoportban 

125 egészséges kontroll egyén volt, önkéntés véradók Budapest területéről (65 férfi, 60 

nő, átlagéletkoruk 35,6 év). Az RA diagnózisát az ACR kritériumok alapján (Arnett et 

al. 1988), az SPA diagnózisát a módosított New York kritériumok alapján (van de 
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Linden et al. 1984), a JIA diagnózisát az ILAR kritériumok alapján (Petty et al. 2001) 

állították fel reumatólogus szakorvosok. A betegség aktivitását RA esetében a DAS28 

alapján határoztuk meg (Disease Activity Score, van der Hejide et al. 1990), SPA 

esetében pedig a BASDAI Index alapján (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Index, Garret et al. 1994). A beteg és kontroll egyének irásbeli beleegyező nyilatkozatot 

tettek.  

 

3.1.2.2. Genotípizálás 

 

Perifériás vérből nyert DNS-ből határoztuk meg a TLR2 II intronjában található GT 

dinukleotid ismétlődések számát. A DNS kinyerését QIAamp Blood Kittel végeztük. 

(QIAGEN, Valencia, MD). A GT repeat szám meghatározásához először PCR 

reakcióval felsokszorosítottuk a TLR 2 vizsgált génszakaszát. Az intron 

felsokszorosításához a következő forward primereket használtuk: 

5′-AGTGAATGAGAACTATAGTTTGGTTCTGTGAGA-3′ és 

5’-AGAACTATAGTTTGGTTCTGTGAGATCTCTATGAAT-3′. 

Az intronban található GT ismétlődések számát ABI 310-és automata szekvenátor 

segítségével határoztuk meg (Big Dye Terminator, Applied Biosystems, Foster City, 

CA).   

 

3.1.2.3. Sejt izolálás, RNS kinyerés 

 

30 RAs, 30 SPAs és 30 kontroll egyéntől tudtunk nyerni 50 ml alvadásgátolt vért az 

mRNS expresszió vizsgálatához. A mononukleáris sejteket (PBMC) Ficoll-Hypaque 

grádiens (Pharmacia, Uppsala, Sweden) segítségével centrifugálással különítettük el. A 

mononukleáris sejtekből teljes mRNSt izoláltunk Nucleospin RNA II kittel. (Macherey-

Nagel, Düren, Germany). 

   

3.1.2.4. Reverz transzkripció 

 

A reverz transzkripciót a következőképpen végeztük: 20 yl-ben 5 yl teljes mRNS, 75 

pmol random hexamer primer, 0.1 mM dNTP (Invitrogen, Carlsbad, CA),  200 U 
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SuperScript II RNase H-Reverse Transcriptase (Invitrogen) egyszeres reakció pufferben 

(Invitrogen). A reverz transzkripció 2 órán keresztül 37°C-on történt, a RT enzimet 15 

perc alatt 70°C-on inaktiváltuk. 

 

3.1.2.5. Kvantitatív real-time PCR 

 

A reverz transzkripció termékét kétszeresére hígítottuk, ebből 1 yl cDNS-sel végeztük a 

kvantitatív meghatározást. 20 yl-ben 1 yl higított cDNS-hez 1 pmol génspecifikus 

forward és reverse primert és egyszeres SYBR Green PCR Master Mixet adtunk 

(Applied Biosystems). A reakciót ABI 7300 Real-Time PCR készülékkel végeztük a 

következő paraméterek alapján: 40 ciklus: 15 sec 95°C denaturáció, 60 sec 60 °C 

szintézis. A TLR2 mRNS relatív expresszióját a humán β-actin génhez hasonlítottuk. A 

TLR2 mRNS expresszió mértékét a    Ct = CtTLR2 - Ct β-actin értékkel fejeztük ki.  

A TLR2 gén és a humán β-actin gén megfelelő szakaszainak felsokszorosításához a 

következő primereket használtuk:   

TLR2:    Forward 5′-GGCCAGCAAATTACCTGTGTG-3′  

   Reverse 5′-AGGCGGACATCCTGAACCT-3′ 

Humán β-actin:  Forward:  5′-GGCACCCAGCACAATGAAG-3′  

Reverse:  5′-GCCGATCCACACGGAGTACT-3′ 

 

3.1.2.6. Statisztikai elemzés 

 

A GT repeat szám és az egyes betegségek közti összefüggést χ2 próbával határoztuk 

meg, a kapcsolat erősségét az esélyhányadossal (Odds Ratio, OR) jellemeztük, a 

szignifikancia-szint p<0,05 volt. Az mRNS expresszió szinteket Mann-Whitney U 

teszttel és Kruskall-Wallis ANOVA-val hasonlítottuk össze. A korrelációk 

vizsgálatához Spearman féle korrelációs együtthatót számoltunk. A statisztikai 

számításokat Statistica 7.1 szoftver (StatSoft, Tulsa, OK, USA) segítségével végeztük. 
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3.2. Komplement aktiváció génjeinek szerepe juvenilis idiopathiás arthritisben  

 

3.2.1. Betegek és kontrollok 

 

Vizsgálatunkban 118 magyar JIA beteg (34 férfi és 84 nő), életkoruk 1–15 év (átlag 6,5 

± 4,2 év) vett részt.  Mindegyikük az Országos Reumatológai és Fizioterápiás Intézet 

JIA betegei közül lett kiválasztva az ILAR kritériumok alapján. 118 egészséges 

önkéntes véradó vagy őssejtdonor szerepelt kontroll csoportként az OGYK 

Hematológiai és Immunológiai Intézetből. A kontroll csoportban 78 felnőtt (29 férfi és 

49 nő) életkoruk 19-56 év,  (átlag 34,9 ± 10,7 év) és 40 gyermek (23 fiú és 17 lány) 

életkoruk 1–15 év (átlag 8,5 ± 4,4 év) volt.   

 

3.2.2. MBL2 és MASP2 genotípizálás 

 

Genomi DNS-t perifériás vérből nyertünk 6100 Nucleic Acids Prestation Instrument 

(Applied Biosystems) készülékkel. A genotípizálás hét különböző RT-PCR allél-

diszkrimináció TaqMan assay (Applied Biosystems) használatával történt.  

 

A következő forward primereket használtuk a vad és mutáns genotípusok 

meghatározásához:  

  

 +52 (C→T, rs5030737):  

VIC-CACACC CAT CTT TGC C, FAM-ACG CCC ATC TTT GCC;  

+54(G→A, rs1800450):  

VIC-TCC TTG GTG TCA TCA CG, FAM-CTT GGT GCC ATC ACG;  

+57 (G→A, rs1800451):  

VIC-CAC CAA GGA AGA AAA, FAM-ACC AAG GGA GAA AA;  

–221 (G→C, rs7096206):  

VIC-CAT GCT TTC GGT GGC AG, FAM-CAT GCT TTC CGT GGC AG; 

 550 (G→C, rs11003125):  

VIC-AAG CCT GTG TAA AAC, FAM-AAG CCT GTC TAA AAC 
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Az  RT-PCR  reakcióhoz 10 µl –ben 10 ng genomi DNS-t használtunk, 1 pmol gén-

specifikus forward és reverse primer hozzáadásával, 1-szeres TaqMan 2× Universal 

PCR Master Mix No AmpErase UNG PCR mixben. A reakciót ABI 7300 Real-Time 

PCR (Applied Biosystems) készülékkel végeztük. A MBL2 haplotípusokat és 

genotípusokat a Schmiegelow által 2002-ben leírt módon határoztuk meg (Schimegelow 

et al. 2002). 

 

3.2.3. MBL szérumszint meghatározás 

 
A beteg és a kontroll csoportból 30-30 mintát tudtunk gyűjteni szérumszint 

meghatározáshoz. Ezekben a csoportokban a nemek aránya megegyezett a teljes 

vizsgált mintánkkal. Az MBL2 genotípus megoszlás a 30 beteg és 30 kontroll egyénben 

nem különbözött szignifikánsan a teljes mintánktól. Az MBL szintet Human MBL 

ELISA test kit (HyCult Biotechnology, Uden, Neatherlands) segítségével határoztuk 

meg. Az MBL szérumszintek és az MBL2 genotípusok kapcsolatának vizsgálatához a 

genotípusokat Saevarsdottir (Saevarsdottir et al. 2006) szerint csoportosítottuk “normál 

MBL” (A/A) genotípusú csoportba, és “alacsony MBL” (vad/0, LX/0 és 0/0) genotípusú 

csoportba.  

 

3.2.4. Statisztikai elemzés 

 

Az egyes polimorfizmusok JIA asszociációját χ2 vagy Fischer teszt segítségével 

állapítottuk meg, esélyhányadost (OR), és 95%-os konfidencia intervallumot 

számoltunk. Külön elemeztük az eredményeket nem, RF-, ANA pozitivitás és az ILAR 

szubcsoportok szerint. A szérumszintek összehasonlítását Mann-Whitney-teszttel és 

Kruskall-Wallis ANOVA-val végeztük.  A genotípus és a szérumszint közötti korreláció 

meghatározásához Spearman rank-korrelációs koefficienst számoltunk. A 

szignifikanciaszint p<0,05 volt. A statisztikai számításokat Statistica 7.1 szoftver 

(StatSoft, Tulsa, OK, USA) segítségével végeztük. 
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3.3. HLA-DRB1 és PTPN22 gének és a juvenilis idiopathiás arthritis 

kapcsolatának vizsgálata  

 

3.3.1. Betegek és kontrollok 

 

A vizsgálatban 150 JIA beteg (40 fiú és 110 lány) és 200 egészséges kontroll egyén (83 

férfi és 117 nő) vett részt. A JIA betegek mind az ORFI betegei, a diagnózis felállítása 

és a klasszifikáció az ILAR kritériumok szerint történt. Az RF pozitivitást agglutinációs 

teszttel határoztuk meg , az ANA pozitivitást pedig EIA módszerrel. A kontroll egyének 

önkéntes véradók voltak az OGYK-ból.  

 

3.3.2. Genotípizálás 

 

Genomi DNS-t perifériás vérből nyertünk 6100 Nucleic Acids Prestation Instrument 

(Applied Biosystems) készülékkel. A HLA-DRB1 genotípust szekvencia-specifikus 

primerekkel PCR reakció segítségével az Inno-Lipa HLA-DRB1 Plus Kittel 

(Innogenetics, Gent,Belgium) határoztuk meg. A PTPN22 genotípust pedig real-time-

PCR allél-diszkrimináció TaqMan assay (Applied Biosystems)-vel. A mutáns allélra a 

forward primer FAM-TCAGGTGTCCGTACAGG, a reverse pedig VIC-

TCAGGTGTCCATACAGG volt. Az  RT-PCR  reakcióhoz 10 µl –ben 10 ng genomi 

DNS-t használtunk, 1 pmol gén-specifikus forward és reverse primer hozzáadásával, 1-

szeres TaqMan 2× Universal PCR Master Mix No AmpErase UNG PCR mixben. A 

reakciót ABI 7300 Real-Time PCR (Applied Biosystems) készülékkel végeztük. 

 

3.3.3. Statisztikai elemzés 

 

Az allél és genotípus frekvenciák elemzése a HelixTree® Genetics Analysis Software 

(Golden Helix Inc, Bozeman, MT, USA) segítségével történt. A polimorfizmusok és a 

betegség asszociációjának megítélésére χ2 vagy Fischer tesztet használtunk, 

esélyhányadost (OR), és 95%-os konfidencia intervallumot számoltunk. Külön 

elemeztük az eredményeket nem, RF-, ANA pozitivitás és az ILAR szubcsoportok 
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szerint. A szignifikanciaszint p<0,05 volt. A statisztikai számításokat Statistica 7.1 

szoftver (StatSoft, Tulsa, OK, USA) segítségével végeztük. 

 

3.4. HLA-B27 és HLA-B27 szubtípusok klinikai és diagnosztikai jelentőségének 

vizsgálata SNSA-ban  

 

A felmérésben az SNSA betegek közül 104 SPA beteg (67 férfi, 37 nő) volt, és 70 

kontroll személy (37 férfi, 33 nő) vett részt. A betegek átlagos életkora 44 év, a 

kontrollcsoport átlagos életkora 45 év volt.  Az összes résztvevő HLA-B27 pozitív volt, 

ezt a Histo Type/DNA-B27 (BAG, Lich, Germany) Kit segítségével állapítottuk meg. 

Betegek: az SPA diagnózis a módosított New York kritériumok (van der Linden et al. 

1984) alapján lett felállítva. Kontroll személyek: nem SPA-s egészséges önkéntesek, 

illetve degeneratív mozgásszervi betegségben szenvedők, akiknek családi 

anamnézisében nem szerepel SPA vagy egyéb SNSA betegség. A vizsgálatban 

résztvevő személyek írásbeli beleegyező nyilatkozatot tettek. Statisztikai analízis során 

χ2 próbát és Fischer- tesztet alkalmaztunk valamint esélyhányadost és konfidencia 

intervallumot számoltunk.  

 

3.5. ARTS1 polimorfizmusok meghatározása 

 

297 SPA-s és 200 egészséges kontrol egyén perifériás véréből nyert DNS-en határoztuk 

meg az ARTS1 polimorfizmusok előfordulását. A betegek között 213 férfi és 84 nő 

volt, átlagéletkoruk 39.2 év volt, 231 DNS mintát ORFIs SPAs betegtől nyertünk, 60 db 

DNS mintát a Debreceni Egyetem Reumatológiai Tanszékéről kaptunk. Az SPA 

diagnózisát mindkét helyen a módosított New York kritériumok (van der Linden et al. 

1984) alapján állították fel szakorvosok. Az ARTS1 vizsgálat kontroll csoportja 200 

egészséges önkéntes perifériás véréből nyert DNS-ből állt, a kontroll csoportban 83 férfi 

és 117 nő volt, átlagéletkoruk 45,2 év volt. A vizsgálatban résztvevő személyek írásbeli 

beleegyező nyilatkozatot tettek. 

A DNS mintákat felhasználásig 4°C-on tároltuk. Az ARTS1 SNPk analízisét valós idejű 

PCR-rel, allél diszkriminációval végeztük. Egy PCR reakcióhoz 10 yl-ben 10ng genomi 

DNS-t, 1-1 pmol gén specifikus forward és reverse primert és TaqMan 2x Universal 
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PCR Master Mixet használtunk. Az egyes SNPk meghatározásához a következő 

bázissorrendű forward primereket használtuk, 5’→ 3’, [VIC/FAM]: 

 

rs27044:  

TGCACACAGGCGAGGAGTAGTAGTT[C/G]ACTCCGCAGCATTCGCTCTGAGACT,  

rs17482078: 

GAGTAGTAGTTGACTCCGCAGCATT[C/T]GCTCTGAGACTGAGCCCTCGTCTGT,  

rs10050860: 

TTTAGCAAAAATCGATGGACCATGT[C/T]GGATTTGCTGGTGATGAATGTCAAT,  

rs30187: 

TGTGATGGTTATTAGGGGAAAACCC[C/T]TCTGCAGTGTCCAAGTGTTCATCAT,  

rs2287987: 

TGAGCCAGTTCATGGGCCACAGTCA[C/T]TGTGATGCCAAGCTTACTTGATGCA.   

 

Az  RT-PCR  reakcióhoz 10 µl –ben 10 ng genomi DNS-t használtunk, 1 pmol gén-

specifikus forward és reverse primer hozzáadásával, 1-szeres TaqMan 2× Universal 

PCR Master Mix No AmpErase UNG PCR mixben. A reakciót ABI 7300 Real-Time 

PCR (Applied Biosystems) készülékkel végeztük. A HLA-B27 pozitivitás 

meghatározása Histo Type/DNA-B27 (BAG, Lich, Germany) Kittel történt.  Az egyes 

SNP-kre Hardy-Weinberg egyensúlyt számoltunk, a polimorfizmusok és az SPA 

előfordulásának kapcsolatát χ2 teszttel vizsgáltuk, a szignifikancia szint p=0,05 volt, az 

asszociáció mértékének meghatározásához esélyhányadost számoltunk 95 %-os 

konfidencia intervallum mellett. Az egyes SNP-kre páronként vizsgáltuk a 

kapcsoltságot Haploview 4.1 szoftverrel (Barrett et al. 2005), a haplotípusokat PHASE 

szoftverrel határoztuk meg (Stephens et Donnelly 2003, Stephens 2001). 

 

3.5. IL23 receptor polimorfizmusok meghatározása 

 

Az IL23 receptor polimorfizmus vizsgálat a Pécsi Tudományegyetem, Általános 

Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézetével kollaborációban történt. A 

vizsgálatot az ORFI SPA-s DNS mintáin Sáfrány Enikő biológus végezte. A 

vizsgálatban 206 SPA-s beteg perifériás véréből nyert DNS-t használtunk, a betegek 
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átlagéletkora 40.7 ± 15,4 év volt. Ebből a csoportból 191 beteg B27 adata állt 

rendelkezésre, 153 beteg volt B27 pozitív (80,1%) és 38 beteg volt B27 negatív. Az 

SPA diagnózisát a módosított New York kritériumok (van der Linden et al. 1984) 

szerint állítottuk fel. A kontroll csoportban 235 egyén szerepelt, átlagéletkoruk 45,0 ± 

10,9 év volt.  

DNS-t perifériás vérből nyertünk. Az IL23R polimofizmusok előfordulásának 

meghatározása a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi 

Genetikai Intézetében történt PCR-RFLP módszerrel a következő forward és reverse 

primerek használatával:  

 

rs11805303: 

TCTTCCCAGTCTCCAGTGTG / CCGAACAATTTTTGTTTCCC 

rs10889677:  

ATCGTGAATGAGGAGTTGCC / TGTGCCTGTATGTGTGACCA 

rs1004819: 

GCATTCTAGGACCGTTTTGG / ATCTGGTGGAAATATGTGAAACCTA 

rs2201841: 

GGCAAAAGGGAATTGAGAGG / GGCCTATGATTATGCTTTTTCCTG 

rs11209032: 

TTGTTACTGGAGTTAAACCTCTTGC / AGGAATAATTGCTGAGATGCAATG 

rs7530511: 

TACCCATCCATTTTAGGTTAAAGAA / GTCTTGAAGTCCTGACCTAAGGTAAT 

rs11209026: 

AGTCACTCTGTGGCCTAAAGTAAAG/ 

AGATTTTTCTAGTAAACAACTGAAATGA 

rs10489629: 

CCACACCTCGCCAAGACTTT / TATAAGCTTGTTTGATTATGATGTCAGCAA 

rs7517847: 

AAACATTGACATTCCCTTCATAC / GAAATGAGTCACCAATAATCCAC  
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3. Táblázat. A restrikciós termékek hossza és a felhasznált restrikciós endonukleázok 

 A restrikciós termék 
hossza (bp) Restrikciós endonukleáz 

rs11805303 373 MnlI 
rs10889677 470 MnlI 
rs1004819 270 TaaI 
rs2201841 420 HpyF3I 
rs11209032 265 BseMI 
rs7530511 614 HphI 
rs11209026 350 Hpy188I 
rs10489629 348 SspI 
rs7517847 530 BseMII 

 

 

Az egyes SNP-kre Hardy-Weinberg egyensúlyt számoltunk, a polimorfizmusok és az 

SPA előfordulásának kapcsolatát χ2 teszttel vizsgáltuk, a szignifikancia szint p=0,05 

volt, az asszociáció mértékének meghatározásához esélyhányadost számoltunk 95 %-os 

konfidencia intervallum mellett. Az egyes SNP-kre páronként vizsgáltuk a 

kapcsoltságot Haploview 4.1 szoftverrel (Barrett et al. 2005), a haplotípusokat PHASE 

szoftverrel határoztuk meg (Stephens et Donnelly 2003, Stephens 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

4. Eredmények 

 

4.1.1. TLR4 polimorfizmus szerepe SNSA pathogenezisében 

 

A TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusokra vonatkozóan az allél és genotípus 

frekvenciák tekintetében nem volt szignifikáns különbség a kontroll csoport, és az SPA-

s, vagy a ReA-s betegek között. (4. Táblázat). A két SNP között szoros kapcsoltság van 

(D’=1, r2=0,881, p<0,001). Az SPA-s betegek között a nem, az életkor a betegség 

kialakulásakor, perifériás arthritis vagy extraskeletális tünet megjelenése mind független 

volt a két SNP jelenlététől. Hasonlóan, a ReA-s csoportban sem találtunk összefüggést 

az SNP-k jelenléte és a nem, az életkor a betegség kialakulásakor, a betegség 

időtartama, az arthritis típusa (mono-, oligo- vagy polyarthritis), HLA-B27 pozitivitás, 

vagy megelőző infekció között.  
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4. Táblázat. TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok allél és genotípus 

frekvenciái SPA-s és ReA-s betegekben valamint a kontroll csoportban. 

 

 SPA  ReA   Kontroll   

 n % n % Statisztikaa n % Statisztikab 

Asp299Gly         

Allél         

A 266 95,0 266 96,4 ns 171 94,0 ns 

G 14 5,0 10 3,6  11 6,0  

Genotípus         

AA 127 90,7 128 92,8 ns 81 89,0 ns 

AG 12 8,6 10 7,2  9 9,9  

GG 1 0,7 0 0  1 1,1  

         

Thr399Ile         

Allél         

C 267 95,4 267 96,7 ns 173 95,0 ns 

T 13 4,6 9 3,3  9 5,0  

Genotípus         

CC 128 91,4 129 93,5  83 91,2  

CT 11 7,9 9 6,5  7 7,7  

TT 1 0,7 0 0  1 1,1  
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4.1.2. TLR2 gén dinukleotid repeatek jelenléte RA-ban, SPA-ban, JIA-ban 

 

A magyar populációban leggyakrabban a 16 ismétlődést tartalmazó allél fordul elő. A 

gyulladásos reumatológiai betegségekben a hosszabb GT ismétlődést tartalmazó allélok 

gyakoribbak. A GT ismétlődést tartalmazó szakaszok hosszának megoszlása 

szignifikánsan RA (p < 0,001) és SPA (p< 0,001) esetében különbözik a kontroll 

populációtól. JIA esetében is gyakrabban fordulnak elő a hosszabb allélok, de a 

különbség nem szignifikáns (p=0,103). (15. Ábra) RA és SPA kialakulására legjobban a 

17, 18, 19 és 20 ismétlődést tartalmazó allélok hajlamosítanak. A 14, 15 és 16 

ismétlődést tartalmazó allélok jelenléte csökkenti RA és SPA kialakulásának 

valószínűségét a magyar populációban. (5. Táblázat). A TLR2 mRNS expresszió 

perifériás vér fehérvérsejtekben RA-s és SPA-s betegekben egyaránt szignifikánsan 

emelkedett a kontroll egyénekhez viszonyítva (16. Ábra). Az mRNS expresszió és a GT 

ismétlődések hossza között pozitív korreláció figyelhető meg (17. Ábra), és a betegség 

aktivitása (DAS és BASDAI értékek) és a TLR2 mRNS expresszió között is pozitív 

összefüggést mutattunk ki (18. Ábra).  
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5. Táblázat. A TLR2 II. intron GT mikorszatellita polimorfizmus genotípus megoszlása 

RA-s, SPA-s, JIA-s betegekben és egészséges kontroll egyénekben. S: short allél: 16 

vagy annál kevesebb GT ismétlődést tartalmazó allél, L: long allél: 16 GT ismétlődésnél 

hosszabb allél. 

 

 

Genotípus Kontroll (n=125) RA (n=148) SPA (n=100) JIA (n=56) 
 n % n % n % n % 
S/S 101 80,8 37 25 10 10 41 73.21 
S/L 24 19,2 36 24,32 34 34 13 5.36 
L/L 0 0 75 50,67 56 56 2 3.57 
p (vs. kontroll)  p<0,001 p<0,001 p=0,08 
 n % n % n % n % 
Csak S allélt 
tartalmazó 
genotípusok 
  

101 80,8 37 25 10 10 41 66.07 

L allélt tartalmazó 
genotípusok 
 

24 19,2 111 75 90 90 15 26.78 

p (vs. Control) 
OR (CI) 

 p<0,001 
12,63 

(7,08-22,5) 

p<0,001 
37,86 

(17,3-82,7) 

p=0,25 
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15. Ábra.  A TLR2 2. intron GT mikroszatellita polimorfizmusok allélhossz-megoszlása rheumatoid arthritises, spondylitis ankylopoeticas, 

juvenilis idiopathias arthritises betegekben és a kontroll csoportban. Szignifikáns a különbség a kontroll csoport és az RA-sok (p<0,001), 

valamint a kontroll csoport és az SPA-sok (p<0,001) között. A JIA-s betegek és a kontrollok allélhossz megoszlása között nincs 

szignifikáns különbség. 
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TLR2 mRNA expression in PBMC

 Mean 
 Mean±SE 
 Mean±0,95*SD 

RA SPA Control
2
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4
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RA SPA kontroll  
30 30 30 n 

7,19141 6,60797 5,16763 Átlag dCt 
0,46909 0,32342 0,36872 SE 
2,52612 2,41559 2,01958 SD 
0,0012 0,0049 - p (vs. kontroll) 

- n,s, 0,0012 p (vs. RA) 
 

16. Ábra. TLR2 mRNS expresszió perifériás vér fehérvérsejtekben RA-s és SPA-s 

betegekben és kontroll egyénekben. Mindkét betegségben a kontroll csoporthoz képest 

szignifikánsan emelkedett a TLR2 mRNS expressziója.  
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17. Ábra. A GT ismétlődések hossza és a TLR2 mRNS expresszió között pozitív 

korreláció figyelhető meg. 

 
   

 
18. Ábra. Korreláció a TLR2 mRNS expresszió és a betegség aktivitása között. 

 

 

Correlation betw een TLR2 mRNA expression and DAS in RA patients

0 2 4 6 8 10 12

dCt value in RA patients

1

2

3

4

5

6

7

8

D
A
S
 o
f R

A
 p
at
ie
nt
s

Correlation betw een TLR2 mRNA expression and BASDAI in AS patients

2 3 4 5 6 7 8 9 10

dCt value in AS patients

0

2

4

6

8

10

12

14

B
A
S
D
A
I o
f A

S
 p
at
ie
nt
s



 66 

4.2. Komplement aktiváció génjeinek szerepe juvenilis idiopathiás arthritisben 

 

4.2.1. Az MBL2 polimorfizmus és JIA kapcsolata 

 

Az exon 1 polimorfizmusok közül a codon 52 és a codon 57 polimorfizmusok 

szignifikánsan asszociáltak JIA-val. A codon 54 polimorfizmus és a promoter 

polimorfizmusok esetében az allél és genotípus frekvenciák nem különböztek 

szignifikánsan a beteg és a kontroll csoportban. (6. Táblázat). Meghatároztuk az MBL2 

gén haplotípusok és genotípusok eloszlását is a kontroll és a beteg csoportokban. 

JIA betegekben az MBL2 haplotípusok megoszlása szignifikánsan különbözött a 

kontroll csoport megoszlásától. A betegek között nagyobb számban fordult elő a LYB, 

LYC és a ritka LYD haplotípus. A JIA betegek között szignifikánsan többen hordoztak 

alacsony MBL szérumszintet meghatározó MBL2 genotípust. (7. Táblázat) Ezek az 

eredmények arra utalnak, hogy az MBL2 gén egyes SNP-i nem asszociáltak ugyan JIA-

val, de alacsonyabb szérum MBL szintet determinálnak.  
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6. Táblázat. Az MBL2 gén 5 vizsgált SNP-jének allélfrekvenciái JIA betegekben és a kontroll csoportban.  

 

Allél 

Kontroll 
(n=118) 

JIA  
(n=118) Oligoartikuláris JIA (n=48) Polyartikuláis JIA (n=45) 

n  
(%) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

Promoter -221 G→C  
(Y/X variáns) 

Y 180 (76,27) 189 (80,10) n.s. 75 (72,0) n.s. 66 (66,67) n.s. X 56 (23,73) 47 (19,90) 21 (28,0) 14 (33,33) 
Promoter -550 G→C  
(H/L variáns) 

L 157 (66,52) 169 (71,61) n.s. 65 (67,71) n.s. 65 (72,22) n.s. H 79 (33,48) 67 (28,39) 31 (32,29) 25 (27,78) 
Codon 52 C→T 
   (D allél) 

C 224 (94,92) 201 (85,17) <0,001; 3,25 
(1,64 – 6,43) 

80 (83,33) 0,001; 3,73 
(1,72-8,11) 

81 (90,0) n.s. T 12 (5,09) 35 (14,83) 16 (16,67) 9 (10,0) 
Codon 54 G→A 
   (B allél)  

G 213 (90,25) 199 (84,32) n.s. 81 (84,38) n.s. 74 (82,22) n.s. A 23 (9,75) 37 (15,68) 15 (15,62) 16 (17,78) 
Codon 57 G→A 
(C allél) 

G 229 (97,08) 214 (90,68) 0,004; 3,36 
(1,41 - 8,03) 

90 (93,75) n.s. 78 (86,67) 0,001; 5,03 
(1,97-12,85) A 7 (2,97) 22 (9,32) 6 (6,25) 12 (13,33) 

p, OR (CI) csak a szignifikáns p értékeknél 
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7. Táblázat.  MBL2 genotípusok JIA betegekben és kontroll egyénekben 
 

Genotípus 

Kontroll 
(n=118) 

JIA  
(n=118) OligoartikulárisJIA (n=48) Poliartikuláris JIA (n=45) 

n  
(%) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

Normál MBL plazma 
koncentrációa 
(YA_YA, YA_XA) 

74 (62,71) 38 
(32,20) 

< 0,001; 0,28 
(0,17-0,48) 

18 
(37,50) 

0,003; 2,80     
(1,41-5,58) 

12 
(26,67) 

< 0,001; 4,63     
(2,18-9,78) 

Közepes MBL plazma 
koncentrációa 
(YA_YO, XA_XA) 31 (26,27) 49 

(41,53) 
0,013; 0,99 
(1,15-3,45) 

16 
(33,33) n.s.  23 

(51,11) 
0,005; 2,93        
(1,45-5,96) 

Alacsony MBL plazma 
koncentracióa 
(XA_YO, YO_YO) 

13 (11,02) 31 
(26,27) 

0,003; 2,88 
(1,43-5,78) 

14 
(29,17) 

0,004; 3,33    
(1,44-7,67) 

10 
(22,22) n.s. 

 

a A plazma koncentráció csoportokat Saevarsdottir (Saevarsdottir et al. 2006) definiciója alapján határoztuk meg. 
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4.2.2. MBL szérumszintek 

Jól ismert, hogy az MBL szérumszint genetikailag meghatározott. Vizsgálatunkban 

megerősítettük ezt az adatot: a szignifikánsan több alacsony MBL2 genotípust hordozó 

JIA betegek szérum MBL szintje is szignifikánsan alacsonyabb volt a kontrollokénál 

(p<0,001)  (19. Ábra). Az MBL szérumszint mind a kontroll, mind a beteg csoportban 

korrelált a genotípussal (R=0,89, p<0,001); így valószínűleg a JIA-ban megfigyelt 

alacsonyabb MBL szérumszint az alacsony MBL2 genotípusok jelenlétének 

köszönhető.  

  

4.2.3. MBL deficiencia a JIA alcsoportokban 

A JIA alcsoportok közül a perzisztens oligoartikulásris (p<0,001) és az RF pozitív 

poliartikuláris (p=0,014) alcsoportokban mértünk szignifikánsan alacsonyabb MBL 

szérumszintet a kontroll csoporthoz viszonyítva. Mindkét alcsoportban szignifikánsan 

gyakoribbak voltak az alacsony MBL2 genotípusok.  

Az egyes JIA alcsoportokban mért átlagos MBL szérumszintek között nem volt 

szignifikáns különbség. (F=1,88,  p=0,15). (19. Ábra) 
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19. Ábra.  Mannóz-kötő lektin szérum koncentráció a kontroll csoportban és a 

különböző JIA alcsoportokban. 30 JIA beteg szérumában és 30 egészséges kontroll 

szérumban mértünk MBL koncentrációt. A szérumszinteket Mann-Whitney U tesztel 

hasonlítottuk össze. Az ábran az átlagos koncentráció és a standard hiba (SE: standard 

error) látható valamint a mért legmagasabb és legalacsonyabb értékek.    

 

4.2.4. A MASP2 SNP és JIA 

A komplement rendszer lektin útjának a JIA pathogenezisében való szerepének további 

tanulmányozása céljából meghatároztuk betegeinkben és a kontroll csoportban az 

örökletes MASP2 deficienciát okozó MASP2 gén mutáció előfordulását.  

Az SNP-re vonatkozó allél és genotípus frekvenciák nem különböztek szignifikánsan a 

beteg és a kontroll csoportokban. A MASP2 SNP jelenléte független volt az MBL2 gén 

mutációk jelenlététől, és az SNP előfordulásában nem volt különbség a beteg és a 

kontroll csoport között sem a betegek neme, sem ANA vagy RF pozitivitás, sem a JIA 

alcsoportok szerinti elemzés esetén.  
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4.3. HLA-DRB1 és PTPN22 gének és a juvenilis idiopathiás arthritis 

kapcsolatának vizsgálata 

 

4.3.1. HLA-DRB1 allélok 

 

Magyar JIA betegek körében a HLA DRB1*01, DRB1*08, DRB1*13 allélok 

szignifikánsan gyakrabban fordultak elő, mint a kontroll csoportban, a HLA DRB1* 03 

allél viszont a kontroll csoportban volt gyakoribb. (8. Táblázat) 

Nemek szerinti bontásban vizsgálva az eredményeket, nők között ugyanez a három 

allél, a HLA-DRB1*01, a HLA-DRB1*08 és a HLA-DRB1*13 volt szignifikánsan 

gyakoribb, a HLA-DRB1*03 allél pedig ritkább volt lány JIA betegekben, mint a női 

kontrollokban. Férfiaknál csak a HLA-DRB1*08 asszociáció volt szignifikáns.  

RF és ANA pozitivitás szerint is csoportosítottuk eredményeinket. Az RF pozitív JIA 

betegek között gyakoribb volt a HLA-DRB1*01 allél előfordulása (OR=2,72 CI=1,32-

5,61 p=0,005), a HLA-DRB1*14 pedig egyáltalán nem fordult elő ebben az 

alcsoportban (OR=0 p=0,01).  

A HLA-DRB1*08 (OR=4,87 CI=0,89-12,54 p<0,001) és a  HLA-DRB1*13 

(OR=1,83 CI=1,18-2,81 p=0,006) allélekből szignifikánsan több volt az RF negatív JIA 

betegekben, mint kontroll egyénekben.  A HLA-DRB1*03 (OR=0,48 CI=0,27-0,86 

p=0,012) és a HLA-DRB1*07 (OR=0,42 CI=0,20-0,85 p=0,014) pedig alig fordult elő 

ebben az alcsoportban. 

A HLA-DRB1*08 asszociáció mind az ANA pozitív, mint az ANA negatív csoportban 

erős volt (OR=5,97 CI=2,02-17,64 p<0,001, OR=3,72 CI=1,30-10,61 p=0,03; 

sorrendben) 

Az ANA pozitív betegek között alig találtunk HLA-DRB1*07-t hordozó egyént 

(OR=0,32 CI=0,095-1,05 p=0,022), az RF pozitív csoporthoz hasonlóan pedig itt is 

szignifikánsan ritkább volt a HLA-DRB1*14 allél (OR=0,22 CI=0,052-0,94 p=0,011). 

Az ANA negatív csoportban is szignifikánsan kevesebb volt a HLA-DRB1*03 allél 

(OR=0,44 CI=0,24-0,83 p=0,01). 

Az ILAR kritériumok szerinti szubcsoportok közül a legerősebb asszociációt a 

perzisztens oligoartikuláris szubcsoportban figyeltük meg a HLA-DRB1*13 alléllel. 
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A DRB1*08 allél, mely az egész JIA betegcsoportot tekintve is szoros asszociációt 

mutatott a betegséggel, a perzisztens oligoartikuláris és az RF-negatív poliartikuláris 

alcsoportokban volt gyakoribb.  

A DRB1*16 allél az extendált oligoartikuláris csoportra volt jellemző. A DRB1*01 allél 

pedig az RF pozitív poliartikuláris és az enthesitissel járó alcsoportokkal asszociált 

szignifikánsan.  

A juvenilis arthritis psoriatica alcsoportban emelkedett DRB1*15 allél frekvenciát 

figyeltünk meg.  (8. Táblázat) 

A JIA csoportban összesen 37, a kontroll csoportban pedig 44 HLA-DRB1 genotípus 

fordult elő.  A DRB1*13-DRB1*13, DRB1*11-DRB1*13 DRB1*08-DRB1*13 

genotípusok JIA-ra hajlamosító genotípusnak bizonyultak, a DRB1*03-DRB1*07 pedig 

mintánkban a betegség kialakulása ellen védő genotípus. (9. Táblázat) 

Egyedül a perzisztens oligoartikuláris alcsoportban találtunk genotípus szinten is 

szignifikáns asszociációt a betegség kialakulásával. A DRB1*08-DRB1*13 genotípust 

hordozók között nagyobb valószínűséggel alakul ki a JIA ezen altípusa. (OR=3,86, 

CI=1,47-10,12,p=0,008)
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8. Táblázat . HLA-DRB1 allél frekvenciák JIA betegekben és a kontroll csoportban  

D
R

B
1 

al
lé

l 

Kontroll 
(n=200) JIA (n=150) Persisztens oligoartikularis (n=45) Extendált  oligoartikuláris (n=15) RF-negativ poliarthritis (n=38) RF-pozitiv poliarthritis 

(n=26) 

n  
(%) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

N 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

n 
(%) 

p; OR 
(95%CI) 

01 38 
(9,50) 43 (14,33) 0,048; 1,59  (1,00-

2,54) 
10 

(11,11) n.s. 4 
(13,33) n.s. 11 

(14,47) n.s. 10 
(19,23) 

0,032; 2,27 
(1,05-4,88) 

03 53 
(13,25) 21 (7,0) 0,008; 0,49 (0,29-

0,48) 
5 

(5,56) 
0,041; 0,38 
(0,14-0,99) 

0 
(0) 

0,017 
0 

5 
(6,58) n.s. 4 

(7,69) n.s. 

04 41 
(10,25) 25 (8,33) n.s. 2 

(2,22) 
0,006; 0,19 
(0,05-0,84) 

2 
(6,67) n.s. 7 

(9,21) n.s. 10 
(19,23) n.s. 

07 37 
(9,25) 16 (5,33) n.s. 1 

(1,11) 
0,003; 0,11 
(0,01-0,81) 

0 
(0) n.s. 4 

(5,26) n.s. 6 
(11,54) n.s. 

08 6 
(1,50) 17 (5,67) 0,002; 3,94 (1,54-

10,13) 
7 

(7,78) 
0,001; 5,54 
(1,81-16,9) 

2 
(6,67) n.s. 4 

(5,26) 
0,047; 3,65 
(1,0-13,25) 

2 
(3,84) n.s. 

09 2 
(0,50) 3 (1,0) n.s. 1 

(1,11) n.s. 1 
(3,33) n.s. 1 

(1,32) n.s. 0 
(0) n.s. 

10 6 
(1,50) 3 (1,0) n.s. 3 

(3,33) n.s. 0 
(0) n.s. 0 

(0) n.s. 0 
(0) n.s. 

11 66 
(16,50) 58 (19,33) n.s. 16 

(17,78) n.s. 8 
(26,67) n.s. 16 

(21,05) n.s. 9 
(17,31) n.s. 

12 10 
(2,50) 6 (2,0) n.s. 4 

(4,44) n.s. 2 
(6,67) n.s. 0 

(0) n.s. 0 
(0) n.s. 

13 49 
(12,25) 56 (18,67) 0,019; 1,64 (1,08-

2,49) 
27 

(30,0) 
0,001; 3,07 
(1,78-5,27) 

6 
(20,0) n.s. 13 

(17,10) n.s. 5 
(9,62) n.s. 

14 35 
(8,75) 15 (5,0) n.s. 2 

(2,22) 
0,016; 0,23 
(0,056-1,0) 

0 
(0) n.s. 9 

(11,84) n.s. 0 
(0) 

0,012 
0 

15 31 
(7,75) 16 (5,33) n.s. 5 

(5,56) n.s. 0 
(0) n.s. 4 

(5,26) n.s. 1 
(1,92) n.s. 

16 26 
(6,25) 21 (7,0) n.s. 7 

(7,78) n.s. 5 
(5) 

0,039; 2,85 
(1,01-8,07) 

2 
(2,63) n.s. 5 

(9,62) n.s. 
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9. Táblázat. JIA-val asszocialó HLA-DRB1 genotípusok 
 
 

DRB1 genotípus p OR (95%CI) 

DRB1*13-DRB1*13  <0,001 ∞ 

DRB1*11-DRB1*13  0,046 2,31 (0,26-20,54) 

DRB1*08-DRB1*13  0,018 2,75 (1,16-6,55) 

DRB1*03-DRB1*07  0,024 0,34 (0,13-0,90) 

 

 

4.3.2. PTPN22 C+1858T SNP 

 

A mintánkban megfigyelt allél frekvencia (89,6 %) nem különbözött szignifikánsan az 

Európában leírt allélfrekvenciától (85,8 %).  

Nem találtunk összefüggést a PTPN22 SNP jelenléte és JIA kialakulása között az 

általunk vizsgált mintában. Az SNP-re vonatkozó allél és genotípus frekvenciák 

megegyeztek a beteg és a kontroll csoportban. (10. Táblázat) 

Az eredményeket csoportosítottuk nem, RF és ANA pozitivitás szerint, egyik 

alcsoportban sem volt szignifikáns a variáns T allél jelenléte.  

Az ILAR szubcsoportok szerinti csoportosításban sem volt szignifikáns különbség az 

egyes alcsoportok és a kontroll csoport között az allél és genotípus frekvenciák 

tekintetében. 

JIA betegekben elsőként vizsgáltuk a PTPN22 C1858T SNP és a HLA-DRB1 allélok 

előfordulásának kapcsolatát, eredményeink szerint magyar betegekben a két génben 

előforduló polimorfizmusok függetlenek egymástól. A HLA-DRB1 allélek megoszlása 

a homozigóta CC genotípusú egyénekben és a variáns allélt hordozó CT genotípusú 

egyénekben nem különbözött szignifikánsan.  
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10. Táblázat. PTPN22 R620W SNP allél és genotípus frekvenciái JIA betegekben és 
kontroll egyénekben.  
 

 Kontroll 
(n=200) 

JIA 
 (n=150) 

Persisztens 
oligoartikuláris 

(n=45) 

Extendált 
oligoartikuláris 

(n=15) 

RF-negatív 
polyarthritis 

(n=38) 

RF-pozitív 
polyarthritis 

(n=26) 

 n % N % n % n % n % n % 
Allél             

C 369 92,25 274 91,33 81 90,0 29 96.67 69 90.79 46 88.46 
T 31 7,75 26 8,67 9 10,0 1 3.33 7 9.21 6 11.54 

OR 
(95% CI)  1,13 

(0,66-1,95) 
1,32 

(0,61-2,89) 
0,41 

(0,05-3,12) 
1,21 

(0,51-2,85) 
1,55 

(0,62-3,92) 
P  0,66 0,48 0,24 0,67 0,35 

Genotípus       
CC 169 84,50 124 82,67 36 80,0 14 93.33 31 81.58 20 76.92 
CT 31 15,50 26 17,33 9 20,0 1 6.67 7 18.42 6 23.08 
TT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OR 

(95% CI)  1,14     (0,65-
2,02) 

1,36 
(0,59-3,11) 

0,39 
(0,05-3,07) 

1,23 
(0,49-3,04) 

1,64 
(0,61-4,39) 

P  0,65 0,46 0,23 0,65 0,33 
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4.4. HLA-B27 és HLA-B27 szubtípusok klinikai és diagnosztikai jelentőségének 

 vizsgálata SNSA-ban  

 

Az általunk vizsgált populációban a két leggyakoribb szubtípus a B*2705 és a B*2702 

volt. Ez megegyezik a világon előforduló leggyakoribb szubtípusokkal. Míg azonban az 

SPA betegekben egyedül ezen két szubtípus egyike fordult csak elő, a kontrolloknál az 

összes kontroll 34,3 százalékánál egyéb B27 szubtípus is előfordult (11. Táblázat). Az 

SPA-s betegek 28,85 százaléka B*2702 pozitív volt, 71,15 százaléka pedig B*2705 

pozitív. A kontroll személyek 20 százaléka volt B*2702 pozitív, míg 45,71 százalékuk 

B*2705 pozitív volt. Ez a szubtípus eloszlásbeli különbség a betegek és a kontroll 

személyek között szignifikáns volt (p=0,0002). 

Megvizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns különbség a betegekben előforduló két 

szubtípus és a kontroll személyek ugyanezen két szubtípusának eloszlása között a beteg 

és kontrollcsoportok összlétszámához viszonyítva. A B*2702 esetében nem volt 

kimutatható szignifikáns különbség (p=0,188). A B*2705 szubtípus esetében azonban 

szignifikánsan eltér a megoszlás a betegek és a kontroll személyek között (p=0,023, 

OR=2,93 CI= 1,5549 – 5,5183) (12. Táblázat). Ez tehát azt jelenti, hogy a B*2705 

szubtípus jelenléte szignifikánsan összefüggésbe hozható az SPA kialakulásával, és 

prediszponáló tényezőként fogható fel az általunk vizsgált magyar lakosságban. 
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11. Táblázat. HLA-B27 szubtípusok SPA-s betegekben és a kontroll csoportban 
    

 HLA B27 pozitív 
kontroll egyének (n=70) 

HLA B27 pozitív SPA-s betegek (n=168) 

Szubtípus n % n % 
B*2702 14 20,0 48 28,57  

(p=0,17) 
B*2705 32 45,71 120 71,43 

(p<0,001, OR=2,97 CI= 1,67 – 5,27) 
B*2704 2 2,86 0  
B*2707 3 4,29 0  
B*2709 1 1,43 0  
B*2717 1 1,43 0  
B*2718 2 2,86 0  
B*2719 1 1,43 0  
B*2723 2 2,86 0  
B*2727 2 2,86 0  
B*2729 4 5,71 0  
B*2733 1 1,43 0  
B*2735 1 1,43 0  
B*2740 1 1,43 0  
B*2747 3 4,29 0  

 
 

 

 

12. Táblázat. A résztvevők számának a két leggyakoribb szubtípus (B*2702, B*2705) 

szerinti megoszlása 

 
 Kontroll (n=70) SPA beteg (n=104) 
Szubtípus n % n % 
B*2702 14 20,0 30 28,85 
Egyéb 56 80,0 74 71,15 

p=0,188 
B*2705 32 45,71 74 71,15 
Egyéb 38 54,29 30 28,85 

p=0,023 OR=2,93 CI= 1,55– 5,52  
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A megvizsgált 104 SPA beteg közül 66 rendelkezett klinikummal (12-15. Táblázat). A 

betegek neme, az első panaszok megjelenésének időpontja, perifériás izületi érintettség, 

extraartikuláris tünetek jelenléte nem volt összefüggésben a genotípussal.  

 
13. Táblázat. Nemek szerinti megoszlás. 

 

Szubtípus Kontroll (n=70) SPA beteg (n=66) 
Férfi (n=37) Nő (n=33) Férfi (n=43) Nő (n=23) 

n % n % n % n % 
B*2702 6 16,22 8 24,24 11 25,58 8 34,78 
B*2705 18 48,65 14 42,42 32 74,42 15 65,22 

 n.s. n.s. 
 

 
14. Táblázat. Első panaszok megjelenésének időpontja szerinti megoszlás SPA betegek 

esetén (30 éves életkor előtt/után) 

 

Szubtípus 
SPA beteg (n=66) 

30 éves kor előtt (n=35) 30 éves kor után (n=31) 
n % n % 

B*2702 8 22,86 11 35,48 
B*2705 27 77,13 20 64,52 
 n.s. 

 
 
15. Táblázat. Perifériás izületi érintettség szerinti megoszlás SPA betegek esetén 

 

Szubtípus 
SPA beteg (n=66) 

érintett (n=23) nem érintett (n=43) 
n % n % 

B*2702 5 21,74 14 32,56 
B*2705 12 52,17 33 76,74 
 n.s. 
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16. Táblázat. Extraartikuláris tünetek szerinti megoszlás SPA beteg között (van/nincs 

extraarticuláris tünet) 

 

Szubtípus 
SPA beteg (n=66) 

van (n=17) nincs (n=47) 
n % n % 

B*2702 8 47,06 11 23,4 
B*2705 9 52,94 36 76,59 
 n.s.  

 
Az előforduló extraarticuláris tünetek: uveitis, iridocyclitis, iritis recidivans, enthésitis, 

Crohn-betegség, Colitis ulcerosa, irritatív dermatitis, contact ekcéma, psoriasis. 
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4.5.1.  ARTS1 polimorfizmusok meghatározása 

 

Az rs27044 SNP minor G allélja szignifikánsan gyakrabban fordult elő az SPA-sok 

között, mint a kontroll csoportban. Az rs17482078, az rs10050860 és az rs2287987 

SNP-k esetében a minor allélok (sorrendben: T, T, C) a kontroll csoportban voltak 

gyakoribbak. Az rs30187 SNP esetében nem találtunk szignifikáns különbséget az 

allélgyakoriságok tekintetében a beteg és a kontroll csoport között.  

A genotípusok megoszlása szignifikánsan különbözött a beteg és a kontroll csoportban a 

következő négy SNP esetében: rs27044, rs17482078, az rs10050860 és az rs2287987. 

Az rs17482078, az rs10050860 és az rs2287987 SNP-k esetében a következő 

genotípusok sorrendben: TT, TT, CC száma háromszor több volt a kontroll csoportban, 

mint a betegek között. Az rs30187 SNP esetében nem volt különbség a kontroll és a 

beteg csoport között a genotípusok megoszlása tekintetében sem. (17. Táblázat) 

Az egyes SNP-k együttes előfordulásának megállapításához páronként kapcsoltsági 

együtthatót számoltunk. Az általunk vizsgált 5 SNP között nem találtunk kapcsoltságot. 

(20. Ábra) 

Eredményeinket a közelmúltban publikált, angol és amerikai populáción végzett 

vizsgálatok eredményeivel összehasonlítottuk. A magyarországi mintán megfigyelt 

minor allél frekvenciák egyetlen SNP esetében sem különböztek szignifikánsan az ezen 

vizsgálatokban megfigyelt minor allél frekvenciáktól. (18. Táblázat) 

Haplotípus analízis során három haplotípust azonosítottunk, melyek SPA-val 

asszociáltak a magyar populációban. (19. Táblázat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 SPA(N=297) Kontroll (N=200)   
 N % N % Statisztika 
rs27044       
Allél       
G 190 31,9% 88 22,0% p 0,001 

C 404 68,0% 312 78,0% OR (CI 
95%) 

1,667 (1,25-
2,23) 

Genotipus       
GG 27 9,1% 14 7,0%   
GC 136 45,8% 60 30,0%   
CC 134 45,1% 126 63,0% p 0,0004 
       
rs17482078       
Allél       
T 95 15,9% 84 21,0% p 0,044 

C 499 84,0% 316 79,0% OR(95% CI) 0,72 (0,52-
0,99) 

Genotipus       
TT 5 1,7% 13 6,5%   
TC 85 28,6% 58 29,0%   
CC 207 69,7% 129 64,5% p 0,0171 
       
rs10050860       
Allél       
T 95 15,9% 92 23,0% p 0,006 

C 499 84,0% 308 77,0% OR(95% CI) 0,64 (0,46-
0,88) 

Genotipus       
TT 4 1,3% 14 7,0%   
TC 87 29,3% 64 32,0%   
CC 206 69,4% 122 61,0% p 0,0024 
       
rs30187       
Allél       
T 226 38,0% 128 32,0% p 0,051 

C 368 61,9% 272 68,0% OR(95% CI) 1,31 (0,99-
1,71) 

Genotipus       
TT 45 15,1% 26 13,0%   
TC 136 45,8% 76 38,0%   
CC 116 39,1% 98 49,0% p 0,0893 
       
rs2287987       
Allél       
C 101 17,0% 100 25,0% p 0,002 

T 493 82,9% 300 75,0% OR(95% CI) 0,62 (0,45-
0,84) 

Genotipus       
CC 4 1,3% 14 7,0%   
CT 93 31,3% 72 36,0%   
TT 200 67,3% 114 57,0% p 0,0013 
 

17. Táblázat. ARTS1 SNP allél és genotípus frekvenciák SPA-s betegekben és a 

kontroll csoportban. 
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18. Táblázat.  A vizsgált ARTS1 SNP-k minor allél frekvenciái (MAF) SPA-s 

betegekben és egészséges kontrollokban különböző populációkban.   

 
ARTS1 

SNP 
Magyar Angol 1  Amerikai 1  

 SPA 
MAF 

Kontroll 
MAF 

SPA 
MAF 

Kontroll 
MAF 

pa   pb 

rs27044 0,32 0,22 0,34 0,27 ns    
rs17482078 0,16 0,21 0,17 0,22 ns 0,15 0,21 ns 
rs10050860 0,16 0,23 0,18 0,23 ns 0,15 0,22 ns 
rs30187 0,38 0,32 0,40 0,33 ns 0,41 0,35 ns 
rs2287987 0,17 0,25 0,18 0,22 ns 0,15 0,21 ns 

 
a Angol vs Magyar  
b Amerikai vs Magyar 
1 (WTCCC 2007) 

 
 

 

 

20. Ábra. Az 5 vizsgált ARTS1 SNP között nincs kapcsoltság (r2 értékek) 

 
 
 
 



 83 

 
 
19. Táblázat.  SPA-val asszociált ARTS1 haplotípusok.  
 
 
 

 GCCTT 
 p érték OR 95% CI 

SPA betegek 0,0001* 2,36 1,52-3,65 
B27+ SPA betegek 0,0001* 2,63 1,65-4,17 
 GCCCT 
SPA betegek 0,033* 1,85 1,05-3,26 
B27+ SPA betegek 0,264 1,36 0,79-2,35 
 CCCTC 
SPA betegek 0,013* 0,47 0,26-0,85 
B27+ SPA betegek 0,012* 0,33 0,14-0,79 

*P < 0,05 

 
 
 
4.5.2. IL23R polimorfizmusok meghatározása 

 

Az rs11805303 SNP mutáns T alléljának jelenléte szignifikánsan gyakoribb SPA-s 

betegekben, mint kontroll egyénekben. A mutáns allél hordozása 1.6-szorosára növeli 

az SPA kialakulásának valószínűségét.  Az rs1004819 SNP esetében az A allél 

hordozása több mint 2-szeresére növeli az SPA előfordulásának esélyét. Az rs10889677 

SNP tekintetében az AA genotípus jelenléte, az rs2201841 SNP tekintetében pedig a CC 

genotípus jelenléte növeli több mint 2-szeresére az SPA előfordulásának valószínűségét. 

Az rs11209026 SNP mutáns variánsa nem fordult elő homozigóta formában a mintában, 

a heterozigóta GA genotípus szignifikánsan ritkább volt SPA-ban, mint a kontroll 

egyének között. Csak a B27 pozitív SPA betegek genotípusainak elemzése során a 

fentiekkel megegyezőek az eredmények (20. Táblázat). 

A haplotípus analízis során az ATCACAG és az ATCACAA bizonyultak az SPA 

kialakulásának esélyét fokozó haplotípusoknak a magyar populációban. A GGCATCG 

és az AGCACAA haplotípusok pedig protektív hatásúak a betegség kialakulásával 

szemben, ezek a haplotípusok a kontroll csoportban voltak szignifikánsan gyakoribbak 

(21. Táblázat).  

 



 84 

20. Táblázat.  A vizsgált IL23R minor allél frekvenciák SPA-s betegekben és a 

kontrollokban 

IL23R SNP Minor allél 

SPA 

betegek 

(n=206) 

Kontroll 

egyenek 

(n=235) 

  

  MAF MAF p OR (95% CI) 
rs11805303 T 0,36* 0,27 0,017 a 1,60 (1,09-2,36) 
rs10889677 A 0,34 0,29 0,016 b 2,42 (1,18-4,96) 
rs2201841 C 0,34 0,28 0,030 b 2,12 (1,08-4,15) 
rs1004819 A 0,37* 0,28 0,003 a 1,80 (1,22-2,67) 
rs11209032 A 0,35 0,31 0,224 a 1,27 (0,86-1,88) 
rs11209026 A 0,03* 0,06 0,031 a 0,44 (0,21-0,93) 
rs10489629 G 0,45 0,43 0,568 a 1,13 (0,75-1,71) 
rs7517847 G 0,40 0,44 0,556 a 0,88 (0,58-1,34) 
rs7530511 T 0,12 0,16 0,095 a 0,69 (0,44-1,07) 
a P érték: a minor allél jelenléte (heterozigóták és homozigóták együtt ) 

b P érték: a minor allél jelenléte homozigóta formában 

 

21. Táblázat. SPA-val asszociált IL23 haplotípusok 
 

 GGCATCG 
 p  OR 95% CI 

SPA betegek 0,033* 0,33 0,12-0,92 
B27+ SPA betegek 0,042* 0,21 0,05-0,95 
 AGCACAA 
SPA betegek 0,023* 0,09 0,01-0,72 
B27+ SPA betegek 0,063 0,14 0,02-1,11 
 ATCACAG 
SPA betegek 0,027* 2,51 1,11-5,69 
B27+ SPA betegek 0,082 1,39 0,96-2,02 
 ATCACAA 
SPA betegek 0,039* 1,43 1,02-2,00 
B27+ SPA betegek 0,011* 2,96 1,28-6,83 
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5. Megbeszélés 

 

5.1.1. TLR4 polimorfizmus szerepe SNSA pathogenezisében  

 

Vizsgáltunkban megerősítettük a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusok 

együttes előfordulására vonatkozó irodalmi adatokat.  

Az általunk vizsgált betegcsoportban nem találtunk összefüggést a fenti két 

polimorfizmus és SPA illetve reaktív arthritis előfordulása között a magyar 

populációban. Adataink megegyeznek van der Paardt és mtsai adataival: holland 

populáción végzett vizsgálat sem talált összefüggést a két polimorfizmus és SPA 

előfordulása között (Van der Paardt et al. 2005). Az alacsony elemszám miatt a 

vizsgálatnak kevés statisztikai ereje van, ezért az eredmények alapján nem zárjuk ki a 

két polimorfizmus szerepét az SPA-ra való hajlam meghatározásában.  

A Toll-like receptorok a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezésében alapvető 

szerepet játszanak (Agnese et al. 2002).  Ezek alapján feltételezhető hogy funkcionális 

jelentőségük van a reaktív arthritis pathogenezisében. TLR4 deficiens egerekben nem 

lehet Escherichia coli sejtfalkivonattal arthritist kiváltani (Poltorak et al. 1998), 

valamint SPA-s betegek véréből nyert mononukleáris sejteken és synoviális 

fibroblastokon emelkedett TLR4 expressziót mértek (De Rycke et al. 2005). 

Eredményeink alátámasztják, hogy a TLR4 szerepe SNSA pathogenezisében nem 

genetikailag meghatározott (Adam et al. 2006), inkább funkcionális abnormalitásokon 

alapul.  

 

5.1.2. TLR2 gén dinukleotid repeatek jelenléte RA-ban, SPA-ban, JIA-ban 

 

A vizsgálatban meghatároztuk a TLR2 gén 2. intronjában található GT mikroszatellita 

polimorfizmusok hosszát a magyar populációban egészséges egyéneken és RA-s, SPA-s 

valamint JIA-s betegeken. A leggyakoribb allél a 16 GT dinukleotid ismétlődést 

tartalmazó allél volt. A mikroszatellita polimorfizmus hossza nagyon változatos a 

különböző populációkban, 12-28 GT ismétlődés között változik az afrikai, amerikai, 

kaukázusi és koreai populációkban (Yim et al. 2004). Egy másik koreai vizsgálatban 

rheumatoid arthritises betegekben 12 és 27 GT ismétlődés hosszúságú szakaszokat 



 86 

mértek (Lee et al. 2006). Egy angol vizsgálatban az ismétlődések száma szintén 12 és 

27 között volt (Moore et al. 2004). Horvát populáción pedig 31 GT ismétlődés hosszú 

allélt is leírtak (Boraska et al. 2006). Ennek a GT mikroszatellita szakasznak a 

hosszúsági variabilitását már korábban leírták emlősökben is (Yim et al. 2004, Yim et 

al. 2006). 

A TLR2 2. intronjában található GT mikroszatellita polimorfizmust rheumatoid 

arthritisben csak egyetlen koreai vizsgálatban írták le (Lee et al. 2006). A koreai 

eredményekkel ellentétben a magyar populációban a 16 GT dinukleotidnál hosszabb 

allélokat találtuk gyakoribbnak RA-s betegek között.  

SPA-ban és JIA-ban eddig még nem vizsgálták ennek a GT mikroszatellitának a 

szerepet. Vizsgálatunkban SPA-sok között RA-hoz hasonlóan a hosszabb GT allélokat 

találtuk gyakoribbnak. Az RA-ban és SPA-ban talált hasonló eredmények nem 

meglepőek, hiszen mindkét betegségre jellemző a TLR-mediált krónikus gyulladás 

jelenléte (Candia et al. 2007, De Rycke et al. 2005).  

JIA esetében nem találtunk összefüggést az allélhosszak és a betegség előfordulása 

között, ennek oka lehet a relatíve alacsony JIA betegszám, valamint a betegség 

heterogenitása is.  

RA-s és SPA-s betegek perifériás véréből nyert monocitákon fokozott TLR2 mRNS 

expressziót mértünk. Rheumatoid arthritisben ez már korábban is ismert volt (Iwahashi 

et al. 2004).  

SPA-ban ugyanakkor eddig csak TLR4 tekintetében írtak le fokozott sejtfelszíni 

expressziót (De Rycke et al. 2005, Yang et al. 2007), TLR2-re vonatkozó adatok 

nincsenek. Az SPA-ban megfigyelt emelkedett TLR2 mRNS expresszió a szisztémás 

gyulladásra illetve a nonspecifikus fagocita aktivációra utalhat.  

A TLR2 2. intron GT mikroszatellita polimorfizmus hatását a TLR2 expresszióra egy 

koreai vizsgálatban írták le. A hosszabb GT szakaszok fokozott sejtfelszíni TLR2 

expresszióval asszociáltak, ennek hátterében a hosszabb szakaszok erősebb promoter 

aktivitását mérték luciferáz enzimreakcióva (Yim et al. 2006). Eredményeinkben a 

magasabb TLR2 mRNS szint a hosszabb GT allélokkal korrelált perifériás vér 

mononukleáris sejtekben. RA-s és SPA-s betegekben a hosszabb GT allélok emelkedett 

TLR2 expressziót eredményeznek. A hosszabb GT allélok valamint a fokozott TLR2 

expresszió és a betegség aktivitása (DAS, BASDAI értékek) között is pozitív korreláció 
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van jelen. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a TLR2 túltermelés szerepet játszik a 

szisztémás gyulladás kialakulásában vagy fenntartásában rheumatoid arthritisben és 

spondylitis ankylopoeticaban is.  

 

5.2. Komplement aktiváció génjeinek szerepe juvenilis idiopathiás arthritisben 

 

A komplement rendszer szerepe alapvető mind a természetes, mind az adaptív 

immunválaszban, az öröklött, vagy szerzett komplement deficienciák elősegítik az 

autoimmun betegségek kialakulását (Sjöholm et al. 2006). Eredményeink alapján az 

MBL2 gén polimorfizmusainak jelenléte hajlamosít JIA kialakulására alacsony MBL2 

szérumszinten keresztül a magyar populációban.   

A juvenilis idiopathiás arthritis egy komplex és heterogén betegségcsoport, minden 

alcsoportja különböző klinikai jellegzetességekkel rendelkezik. Vizsgálatunkban mind 

poliartikuláris, mind oligoartikuláris JIA-ban a kontroll csoporthoz viszonyítva 

szignifikánsan alacsonyabb MBL2 szérumszintet mértünk és ennek hátterében ezeknél a 

betegeknél gyakoribb volt az ezt meghatározó úgynevezett „alacsony MBL2 

genotípusok” előfordulása is.  Az egyéb klinikai paraméterek: RF, ANA, nem, életkor 

vizsgálatunkban függetlenek voltak az MBL2 szérumszinttől.  

A MASP2 polimorfizmus esetében nem találtunk összefüggést az SNP előfordulása és a 

betegség kialakulása között. Az alacsony elemszám és a heterogén betegcsoport miatt 

nem zárjuk ki teljes mértékben a MASP2 polimorfizmus szerepét a JIA-ra való hajlam 

meghatározásában.  

Az MBL deficiencia szerepe az immun-mediált reumatológiai betegségekben korábban 

is ismert volt (Markiewski et Lambris 2007, Jakab et al. 2007), JIA-ban azonban csak 

kevés közölt adat van. Egy finn vizsgálatban JIA-s betegekben gyakoribbnak találták az 

MBL deficiencia jelenlétét egészséges kontrollokhoz viszonyítva (Aittoniemi et al. 

1998). Rheumatoid arthritisben az alacsony MBL szint emelkedett IgM RF-val, 

fokozott izületi eróziókkal, és korai RA kialakulásával asszociál (Graudal et al. 1998). 

SLE-ben az MBL deficiencia cardiolipin és C1q antitestek szintjének növekedésével 

asszociál (Saevarsdottir et al. 2006, Lee et al. 2005). Az autoanititestek mennyiségének 

emelkedése RA-ban és SLE-ben lehet annak a következménye is, hogy megnő az 

apoptotikus sejttörmelékek mennyisége a hiányos MBL funkció miatti elégtelen 
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eliminációjuk miatt (Saevarsdottir et al. 2004). Vizsgálatunkban JIA-ban nem volt 

összefüggés az autoantitestek mennyisége és az MBL deficiencia között, ez azt jelzi, 

hogy az MBL deficiencia más módon hajlamosít JIA kialakulására. Az apoptotikus 

sejttörmelékek mennyiségének növekedése az alacsony MBL2 szintből adódó elégtelen 

elimináció miatt agresszív immunreakció kialakulásához vezethet, amely akár 

autoimmunitás kialakulását is eredményezheti (Bouwman et al. 2006, Saevarsdottir et 

al. 2004). Ezek mellett az alacsony MBL szérumszint fogékonyabbá tesz a fertőzésekre 

is, ez a tényező is indukálhatja JIA kialakulását gyerekekben (Barash et Goldzweig 

2007, Aittoniemi et al. 1998). A gyakoribb gyermekkori infekciók és a JIA kialakulása 

közötti kapcsolat pontos megismerése azonban további kutatásokat igényel.  

 
5.3. PTPN22 és HLA-DRB1 gének és a juvenilis idiopathiás arthritis 

kapcsolatának vizsgálata 

 
Elsőként határoztuk meg a PTPN22 C+1858T  polimorfizmus előfordulását a magyar 

populációban, és elsőként vizsgáltuk a HLA-DRB1 és a PTPN22 polimorfizmusok 

együttes hatását JIA kialakulására a magyar populációban.   

A HLA-DRB1 allélok tekintetében eredményeink megegyeznek más populaciókra 

vonatkozó eredményekkel (Miterski et al. 2004, Phelan et Thompson 2006), a magyar 

JIA-s gyerekekben is a HLA-DRB1*01, a DRB1*08 és a  DRB1*13 allélok fordulnak 

elő szignifikánsan gyakrabban, mint a kontroll csoportban.  

Az egyes JIA alcsoportokat vizsgálva a DRB1*08 allél mind oligoartikuláris mind 

poliartikuláris JIA-ra hajlamositónak bizonyult, ez szintén megegyezik más 

populaciókon végzett vizsgálatok eredményeivel. Az RF pozitív poliartikuláris 

alcsoportra a HLA-DRB1*01 allél volt jellemző a perzisztens oligoartikuláris csoportra 

pedig a DRB1*13 allél, szintén hasonlóan más populációkhoz (Nepom et al. 1984, 

Murray et al. 1999, Prahalad et al. 2000). A DRB1*11 allél előfordulása a perzisztens 

oligoartikuláris és az RF negatív poliartikuláris szubcsoportban volt gyakoribb, bár a 

különbség nem volt statisztikailag szignifikáns. A DRB1*14 allél RF és ANA pozitív 

JIA betegekben szignifikánsan ritkábban fordult elő, mint a kontroll csoportban, ez arra 

utal, hogy ennek az allélnak protektiv szerepe van az autoantitest képzéssel szemben. 

Hasonló eredményeket írtak le egy koreai vizsgálatban, ahol a  DRB1*14-t hordozó 
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idiopathiás inflammatorikus myositises betegeknek nem volt myositis-specifikus 

autoantitestjük (Rider et al. 1999). Észak európai Sclerosis Multiplexben szenvedő 

betegekben is leírták a DRB1*14 allél védő szerepét az autoantitest képzéssel szemben 

(Barcellos et al. 2006). 

A PTPN22 az első gén a HLA gének megismerése óta, amelyet az RA valódi kandidáns 

génjeként írtak le számos vizsgálatban.  A PTPN22 R620W SNP asszociál I. típusú 

diabetes mellitussal (Bottini et al. 2004, Smyth et al. 2004, Siminovitch et al. 2004, 

Zheng et She 2005), Graves kórral (Velaga et al. 2004), SLE-val (Kyogoku et al. 2004), 

Hashimoto thyroiditissel (Criswell et al. 2005), Addison kórral (Velaga et al. 2004) és 

generalizált vitiligoval (Canton et al.  2005). Nem találtak asszociációt a következő 

betegségekkel: Slerosis Multiplex (Begovich et al. 2005), psoriasis (Nistor et al. 2005), 

arthritis psoriatica (Hinks et al. 2005), Sjögren’s szindróma (Ittah et al. 2005), coeliakia 

(Rueda et al. 2005), Crohn betegség (van Oene et al. 2005), Szisztémás Sclerosis (Wipff 

et al. 2006) és spondylitis ankylopoetica (Orozco et al. 2006). Az asszociáló 

betegségekben leírtak autoantitest kepződést. A PTPN22 az autoantitestek általi T-sejt 

aktivació down-regulációjában játszik szerepet, így értelemszerűen a funkció hiánya az 

autoantitest jelenlétével járó betegségekben lehet pathogenetikai jelentőségű.  

Vizsgálatunkban nem találtunk összefüggést JIA előfordulása és a PTPN22 R620W 

SNP között a magyar populációban, ellentétben más tanulmányokkal, amelyek 

asszociációt találtak JIA és az SNP között (Viken et al. 2005, Hinks et al. 2005). Finn 

populáción végzett vizsgálat adatai azonban megegyeznek az eredményeinkkel az 

asszociáció hiányára vonatkozóan (Seldin et al. 2005).   

Eredményünk nem zárja ki JIA és a PTPN22 asszociációját az alacsony elemszám és az 

ebből következő alacsony statisztikai erő miatt. JIA alcsoportok szerinti analízis során 

sem találtunk összefüggést a mutáns PTPN22 allél hordozása és az egyes alcsoportok 

előfordulása között.  

Ezek az eredmények szintén ellent mondanak egyes korábbi megfigyeléseknek (Hinks 

et al. 2005, Viken et al. 2005), de ha a finn eredményeket (Seldin et al. 2005) és egy 

japán (Ikari et al. 2006) populáción végzett vizsgálat eredményeit nézzük, amelyek nem 

találtak összefüggést az SNP és JIA, illetve RA előfordulása között finn és japán 
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betegekben, akkor valoszínűsíthető, hogy a PTPN22 R620W SNP csak bizonyos etnikai 

csoportokban hajlamosít autoimmun betegségek kialakulására.  

A HLA-DRB1 allélek és a PTPN22 C1858T SNP együttes előfordulását elsőként 

vizsgáltuk JIA-ban, nem talátunk kapcsolatot a két polimorfizmus előfordulása között, a 

kapcsolat hiányát RA-ban már leírták (Begovich et al. 2004, Harrison et al. 2006).  

Vizsgálatunkban megerősítettük a JIA korábban már leírt HLA-asszociációit a magyar 

populációban, a PTPN22 SNP tekintetében viszont egyes vizsgálatokkal ellentétes 

eredményt kaptunk. Mindez a HLA asszociáció valószínűleg sokkal általánosabb, nem 

populáció függő szerepére utal a JIA pathogenezisében.  

 

 
5.4. HLA-B27 és HLA-B27 szubtípusok klinikai és diagnosztikai jelentőségének 

vizsgálata SNSA-ban  

 
Magyarországon elsőként határoztuk meg a HLA-B27 szubtípus gyakoriságot kontroll 

és SPA betegek esetén. Az általunk vizsgált magyar populáció szubtípus eloszlása 

megegyezett a kaukázusi rassz eloszlásával. Eredményeink szerint a magyar 

lakosságban a két leggyakoribb szubtípus megegyezik a világon előforduló 

leggyakoribb szubtípusokkal (B*2702 ill. B*2705). Az SPA-s betegekben csak ezen két 

szubtípus egyike fordul elő. A kontroll személyek esetében is ezt a két leggyakoribb 

szubtípust mutattuk ki, de csoportjukban 11 egyéb szubtípust is találtunk. A betegekben 

a szubtípus gyakoriság lecsökkenése csak erre a két típusra azt sugallja, hogy ez a két 

szubtípus kockázati tényezőként szerepelhet az SPA kialakulásában az általunk vizsgált 

populációban, ám szignifikánsan csak a B*2705 szubtípus jelenthet valódi kockázati 

tényezőt a betegségre nézve. 

 

Kutatásunk megerősíttette azt a tényt, hogy az SPA gyakrabban fordul elő férfiakban, és 

hogy férfiaknál átlagosan fiatal felnőtt korban jelennek meg az első tünetek (30 éves kor 

előtt), ugyanakkor nőknél csak későbbi életkorban diagnosztizálják a betegséget (Khan 

et van der Linden 1990). A szubtípusok nemek szerinti eloszlásában viszont nem 

találtunk szignifikáns különbséget a beteg és kontrollcsoport között. Hasonlóan nem 

volt szignifikáns összefüggés a betegség életkori kezdete (30 éves életkor előtt/után) és 
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a két szubtípus eloszlása között, valamint nem volt kimutatható szignifikáns 

összefüggés az egyes szubtípusok és a klinikai tünetek között (perifériás izületi tünetek, 

extraarticuláris tünetek). 

 
5.5. ARTS1 polimorfizmusok SPA-ban 
 
Az ARTS1 gén és SPA asszociációját a közelmúltban több független vizsgálatban 

leírták.  Az ARTS1 egy endoplazmás retikulum aminopeptidázt kódol, amely részt vesz 

az MHC I típusú peptidek prezentációjában. A gén egyes változatai az aminopeptidáz 

funkciójának megváltozását okozhatják, ez az abnormális peptid prezentáción keresztül 

vezethet SPA kialakulásához.  

Vizsgálatunkban 5 ARTS1 SNP előfordulását vizsgáltuk magyar SPA-s betegekben és 

egészséges kontroll egyénekben. Eredményeink az rs27044, rs17482078, rs10050860 és 

rs2287987SNP SPA asszociációjára vonatkozóan megegyeznek a WTCCC teljes genom 

szűrés eredményeivel (WTCCC 2007), az rs30187 mintánkban nem asszociált SPA-val, 

ennek a WTCCC vizsgálat eredményétől eltérő eredménynek magyarázata lehet a 

relatív alacsony statisztikai erő: 0,62, erre az SNP-re vonatkozóan.  

A betegek klinikai paraméterei tekintetében (nem, perifériás érintettség, extraszkeletális 

manifesztációk) nem találtunk asszociációt az 5 vizsgált SNP közül egyetlen ARTS1 

SNP esetében sem.  

Vizsgáltunkban leírtunk három, a magyar populációban SPA-ra hajlamosító ARTS1 

haplotípust.  

Eredmenyeinket egybevetve az IL23 receptor polimorfizmus vizsgálattal 

megerősíthetjük, hogy a non-MHC polimorfizmusok jelentős szerepet játszanak a 

spondylitis ankylopoetica kialakulására való hajlam meghatározásában.  

Összehasonlítottuk eredményeinket a korábban amerikai és angol betegeken végzett 

vizsgálatok eredményeivel. A variáns allélok előfordulása nem különbözik 

szignifikánsan a magyar populációban a korábbi vizsgálatokban megfigyelt 

allélgyakoriságoktól, ez arra utal, hogy az ARTS1 asszociáció valószínűleg populációtól 

függetlenül fontos szerepet játszik az SPA kialakulásában.  
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5.6. IL23 receptor polimorfizmusok SPA-ban 
 

Az IL23 receptor polimorfizmus vizsgálatban kilenc IL23R SNP előfordulását 

vizsgáltuk SPA-ban: rs10889677, rs1004819, rs2201841, rs11209032, rs7530511, 

rs11209026, rs10489629, rs7517847 és rs11805303. Megerősítettük korábbi vizsgálatok 

eredményeit az rs11209026, rs10889677 és rs1004819 SNP-k SPA asszociációjára 

vonatkozóan. (WTCCC 2007)  Az SNP-k IL23 receptorra vonatkozó funkcionális 

jelentősége egyenlőre nem ismert. Többféle mechanizmust feltételeznek az SPA 

asszociáció hátterében. Az rs10889677 SNP a 3’ UTR-ben helyezkedik el, és az mRNS 

stabilitás növelésével a receptor overexpresszióját okozhatja, ezáltal a T-sejt 

differenciációt Th17 irányba tolja el, ami fokozott gyulladásos citokin felszabadulást 

eredményez.  

Az  rs11209026 Arg381Gln SNP a receptor citoplazmatikus doménján helyezkedik el 

(Duerr et al. 2006). A ritkább glutamin változat protektív hatású gyulladásos 

bélbetegségekkel, proriasissal és SPA-val szemben (Oliver et al. 2007, Capon et al. 

2007, Rahman et al. 2008). Az IL23 gén legalább hat különböző mRNS-ként íródik át, 

ami a receptor protein különböző izoformáit eredményezi (Zhang et al. 2006). Az intron 

polimorfizmusok (rs11805303, rs1004819) a különböző mRNS-ek képződésében 

játszhatnak szerepet.  

Haplotípus analízis során 4 IL23R haplotípust azonosítottunk, melyek asszociálnak 

SPA-val a magyar populációban.  

Az IL23R vizsgálat megerősíti az IL23R SNP-k korábban leírt asszociációit SPA-ban a 

magyar populációban. Az ARTS1 vizsgálattal együttesen ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy a non-MHC gének polimorfizmusai jelentős szerepet töltenek be az SPA 

pathogenezisében.  
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6. Következtetések 

 

• Elsőként vizsgáltuk a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile SNP-k előfordulását ReA 

betegeken. A TLR4 polimorfizmusok nem asszociáltak SPA-val és ReA val a 

magyar populációban. A betegcsoportok klinikai jellemzői függetlenek voltak az 

egyes polimorfizmusok jelenlététől. A Toll-like receptor 4 Asp299Gly és 

Thr399Ile polimorfizmusai eredményeink szerint nem befolyásolják a betegség 

kialakulását. A TLR4 útvonal SNSA betegekben leírt funkcionális 

abnormalitásai valószínűleg nem genetikailag determináltak.  

 

• RA-ban és SPA-ban a magyar populációban a TLR 2 II. intronjában található 

GT dinukleotid ismétlődés szakasz szignifikánsan hosszabb az egészséges 

kontrollokhoz képest. A hosszabb GT szakaszok mindkét betegségben 

gyakrabban vannak jelen, ez a genetikai változat nem specifikus a betegségre, 

valószínűleg a krónikus gyulladás fenntartásában játszik szerepet 

 

• Magyar JIA betegek körében gyakoribb a genetikailag determinált MBL 

deficiencia. A MASP2 polimorfizmusa és JIA között nem találtunk összefüggést 

a magyar populációban. Eredményeink alapján további kutatásokat tervezünk a 

komplement rendszer szerepének pontosabb meghatározására JIA 

pathogenezisében. 

 

• Megerősítettük az irodalomból ismert HLA asszociációkat a magyar 

populációban: Magyarországon a HLA-DRB1*01, HLA-DRB1*08, HLA-

DRB1*13 allélok asszociáltak JIA-val. A HLA-DRB1*14 allél védőnek 

bizonyult az RF és ANA pozitivitással szemben, így feltételezzük a DRB1*14 

protektív szerepét az autoantitest képződés folyamatában. Magyarországon 

elsőként vizsgáltuk a PTPN22 C+1858T SNP előfordulását JIA betegekben és 

az egészséges kontroll populációban. A PTPN22 C+1858T SNP nem fordult elő 

gyakrabban az általunk vizsgált JIA csoportban mint a kontroll egyének között. 

Eredményeinket összevetve japán és finn populáción végzett tanulmányokkal 

kimondhatjuk, hogy a PTPN22 asszociáció autoimmun betegségekben 
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különböző etnikai csoportokban eltérő.  A világon elsőként vizsgáltuk a két 

genetikai polimorfizmus együttes előfordulását JIA betegekben, az általunk 

vizsgált mintában nem volt kapcsolat a két polimorfizmus jelenléte között.  

 

• Magyarországon elsőként határoztuk meg a HLA-B27 szubtípus gyakoriságot 

kontroll egyének és SPA betegek esetén. Az általunk vizsgált magyar populáció 

szubtípus eloszlása megegyezett a kaukázusi rassz eloszlásával. Eredményeink 

szerint a magyar lakosságban a két leggyakoribb szubtípus megegyezik a 

világon előforduló leggyakoribb szubtípusokkal (B*2702 ill. B*2705). Magyar 

HLA-B27 pozitív beteg feltételezett SPA diagnózisa esetén a HLA–B*2705 

szubtípus jelenléte tovább erősíti az SPA diagnózisát, illetve ha nem a két 

előforduló szubtípus (B*2702 vagy B*2705) egyikével rendelkezik a beteg, 

akkor ezzel kizárható az SPA lehetősége. 

 

• Elsőként határoztuk meg a magyar populációban az ARTS1 gén 5 SNP (rs 

27044, rs17482078, rs10050860, rs30187 és rs2287987) előfordulásának 

gyakoriságát spondylitis ankylopoeticas betegek és egészséges kontroll egyének 

körében.  Megerősítettük a korábban angol és amerikai populáción végzett 

vizsgálatok eredményeit. A magyar populációban az ARTS1 génben található 5 

SNP előfordulása nem különbözik szignifikánsan az angol és az amerikai 

populációban mért gyakoriságoktól.  

 

• Elsőként határoztuk meg a magyar populációban az IL23R gén 9 SNP 

(rs10889677, rs1004819, rs2201841, rs11209032, rs7530511, rs11209026, 

rs10489629, rs7517847 és rs11805303) előfordulásának gyakoriságát 

spondylitis ankylopoeticas betegek és egészséges kontroll egyének körében.  

Megerősítettük a korábban angol és amerikai populáción végzett vizsgálatok 

eredményeit. Az IL23R polimorfizmusai valószínűleg populációtól függetlenül 

járulnak hozzá az SPA kialakulásához.  
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• Az ARTS1 és az IL23R mutációinak a magyar populáción történő vizsgálata 

során kapott, a korábbi közleményeket megerősítő eredményeink alátámasztják 

a non-MHC gének is jelentős szerepét az SPA-ra való genetikai hajlam 

meghatározásában.  
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7. Összefoglalás  

Az immun-mediált reumatológiai betegségek (rheumatoid arthritis (RA), juvenilis 

idiopathias arthritis (JIA), spondylitis ankylopoetica (SPA)) legismertebb genetikai 

asszociációi a fő hisztokompatibilitási komplex (major histocompatibility complex, 

MHC) egyes változatai, a különböző humán leukocyta antigén (HLA) allélek. A 

közelmúlt új genetikai kutatásai arra utalnak, hogy bizonyos nem-MHC géneknek is 

nagy jelentőségük van ezen betegségekre való hajlam meghatározásában. 

Vizsgálatainkban az MHC gének közül a HLA-DRB1 allélek előfordulását vizsgáltuk 

juvenilis idiopathias arthritisben, valamint a HLA-B27 szubtípusok előfordulását 

spondylitis ankylopoeticaban. A JIA HLA-DRB1 asszociációi és az SPA HLA-B27 

szubtípus asszociációi megegyeznek más kaukázusi populációkban leírt eredményekkel. 

A non-MHC gének közül a Toll-like receptor gének különböző módosulásait vizsgáltuk. 

A TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmusainak előfordulását határoztuk meg 

SPA-ban és reaktív arthritisben (ReA), a TLR2 2. intron GT mikroszatellita 

polimorfizmusának előfordulását és a mikroszatellita hatását a TLR2 expresszióra 

vizsgáltuk. A TLR4 polimorfizmusok nem asszociálnak sem SPA-val sem ReA-val. A 

TLR2 GT mikroszatellita hosszúsági polimorfizmus eredményeink alapján a krónikus 

gyulladásra hajlamosít a TLR2 génexpresszió fokozásán keresztül RA-ban és SPA-ban. 

Meghatároztuk az MBL2 gén polimorfizmusainak előfordulását és az MBL 

szérumszintet JIA betegen. Mind oligoartikuláris, mind poliartikuláris JIA esetében 

jellemző az alacsonyabb szérum MBL szint, és ezzel együtt az ezt meghatározó MBL2 

genotípusok jelenléte. Az alacsony szérum MBL szint a fertőzésekre való fogékonyság 

növelésén keresztül hajlamosíthat JIA kialakulására. Meghatároztuk a PTPN22 

C+1858T SNP előfordulását magyar JIA betegekben. Az SNP a magyar populációban 

nem asszociál JIA előfordulásával. A PTPN22 asszociáció csak bizonyos etnikai 

csoportokban hajlamosít immun-mediált betegségek kialakulására. Meghatároztuk 

magyar SPA-s betegekben az ARTS1 gén 5 SNP-jének és az IL23R gén 9 SNP-jének 

előfordulását. A magyar populációban az SNP-k allélgyakoriságai nem különböznek 

szignifikánsan korábbi vizsgálatok eredményeitől, ezzel alátámasztjuk, hogy a non-

MHC gének polimorfizmusai is jelentős szerepet töltenek be a spondylitis 

ankylopoetica kialakulására való genetikai hajlam meghatározásában.  
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