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 Rövidítések: 

 

• 1TDM 1-es típusú diabetes mellitus 

• 2TDM 2-es típusú diabetes mellitus 

• A adenin 

• ADA American Diabetes Association, 

Amerikai  Diabetes Társaság 

• AF allél frekvencia 

• Asp aszpartát 

• BMI body mass index, testtömeg index 

• C citozin 

• °C Celsius fok 

• cDNS komplement DNS 

• CI konfidencia intervallum 

• CRP C-reaktív protein 

• CT computer tomográfia 

• DAMP danger-associated molecular pattern, 

veszélyhez asszociált molekuláris 

mintázat 

• DCCT Diabetes Control and Complication 

Trial 

• dl deciliter 

• DNS deoxiribonukleinsav 

• dNTP deoxinukleotidtrifoszfát 

• dsRNS (double-stranded) dupla-szálas 

ribonuklein sav 

• EDTA  ethylenediaminetetraacetic acid 

• EtOH ethanol 

• é évek 

• g gramm  

• G guanin 
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• Gly glicin 

• GPI glikozilfoszfatidilinozitol  

• HA hordozók aránya (carriers rate) 

• H2O víz 

• HbA1c hemoglobin A1c 

• HDL high density lipoprotein, magas 

denzitású lipoprotein 

• Hinf Haemophilus influenzae 

• Hsps heat shock proteins, hőfehérjék 

• IBD inflammatory bowel diseases, 

gyulladásos bélbetegségek 

• IDDM inzulin dependens diabetes mellitus 

• IκB inhibitor κB 

• IL interleukin 

• Ile izoleucin 

• IL-1R interleukin-1 receptor 

• IRAK IL-1R-associated protein kinase, IL-

1R-hez asszociált protein kináz 

• IU international units, nemzetközi egység 

• Jnk c-Jun NH2-terminal kináz 

• MAPK p38 mitogén-aktiválta protein kináz 

• MC multi-core, többmagvú 

• MD-2 mieloid differenciációs protein 2 

• mg milligramm 

• MgCl2 magnézium-klorid 

• ml milliliter 

• MR mágneses rezonancia 

• mRNS messenger ribonukleinsav 

• MyD88 mieloid differenciációs faktor 88 

• n esetszám 
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• NOD nucleotide oligomerisation domain, 

nukleotid oligomerizációs terület 

• Nco Nocardia corallina 

• NF-κB nukleáris faktor κB 

• LPS lipopoliszacharid 

• LRR leucin rich repeat, leucinban gazdag 

ismétlődés 

• OR odds ráció 

• PAMP pathogen-associated molecular 

patterns, kórokozóhoz kapcsolt 

molekuláris minta 

• PCR polymerase chain reaction, polimeráz 

láncreakció 

• pDTC pyrolidine dithiocarbamate 

• PRR pattern recognition receptor, minta 

felismerő receptor 

• RAGE receptor of advanced glycation end 

products, késői glikációs végtermékek 

receptora 

• RNS ribonuklein sav 

• RSV respiratory syncytial vírus 

• sec seconds, másodpercek 

• SIRS systemic inflammatory response 

syndrome, általános gyulladásos 

válaszreakció 

• SNP single nucleotide polymorphism, 

egyszeri nukleotid polimorfizmus 

• T timin 

• SMR standard mortality ratio, sztandardizált 

halálozási arány 

• Taq Termophilus aquaticus 
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• Thr threonin 

• TIR Toll-interleukin-1 receptor   

• TLCK  N-α-tosil-L-lysine-chloromethyl 

ketone 

• TLR toll-like receptor 

• TLR4 toll-like receptor-4 

• TNF tumor nekrózis faktor 

• TRAF6 TNF-receptor aktiválta faktor 6 

• U unit, egység 

• UV ultraviolet, ultraibolya 

• VCAM vascular cell adhesion molecule, érfal 

sejt adhéziós molekula 

• Vt vadtípus 

• µl mikroliter
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I.    Bevezetés 

 

I. 1. A természetes immunválasz  

 
Az emberi szervezet védekező rendszerének két, egymással szorosan összefüggő 

része a természetes és a szerzett immunválasz. A filogenetikailag idősebb természetes 

immunitás két fontos feladatot tölt be: egyrészt a kültakaró után a szervezet elsődleges 

védekezési vonala a kórokozókkal és a károsító behatásokkal szemben; másrészt a 

lassabban aktiválódó, de hosszabb és specifikusabb hatású szerzett immunválasz 

beindítását segíti elő. A természetes immunválasz számos szolúbilis, sejtfelszíni és 

intracelluláris érzékelő mechanizmust alkalmaz a lehetséges kórokozók, káros anyagok 

mihamarabbi felismeréséhez és eliminálásához. E mechanizmusok legtöbbje 

veleszületett, azaz a kórokozó vagy a károsító anyag behatásától függetlenül, már az 

egyedfejlődés igen korai szakaszától rendelkezésre áll. A szöveti homeosztázist 

felborító behatások – stresszorok – legyen, akár kórokozó kiváltotta fertőzés, helyi 

gyulladás, szöveti sérülés vagy daganat – a természetes immunválasz aktiválásán 

keresztül – akut fázis reakciót indítanak el, amelynek egyik jellegzetessége a 

proinflammatorikus citokinszint (interleukin (IL)-1, IL-6, tumor nekrózis faktor (TNF)-

α, stb.) emelkedés. 

 

A legtöbb kórokozó szerkezetében különböző, specifikus molekuláris mintázat 

található, amelyet „pathogen-associated molecular pattern”-nek neveznek (PAMP, 

kórokozó-asszociált molekuláris mintázat). Ilyen például a Gram-negatív 

baktériumoknál található lipopoliszacharid (LPS) vagy a Gram-pozitív baktériumok 

glikolipidje. A természetes immunválaszban résztvevő sejtek felszínén, illetve 

intracellulárisan olyan receptorok találhatóak, amelyek – a szerzett immunitás sejtjeivel 

ellentétben – nem egy adott antigénre specifikusak, hanem egy konzervált struktúrát 

vagy molekuláris jellemzőt, például egy PAMP-ot ismernek fel. Ezeket a receptorokat 

az angolszász szakirodalom „pattern recognition receptor”–nak (PRR, mintázatot 

felismerő receptornak) nevezte el. A természetes immunitás sejtjei a PRR-rel nemcsak a 

külső kórokozók illetve károsító anyagok, hanem a szöveti sérülés során szabaddá váló 

intracelluláris molekulák felismerésére is képesek. A PAMP mintájára nevezte el a 

szakirodalom az endogén stresszt kiváltó mintázatokat DAMP-nak, azaz „danger-
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associated molecular patterns” (veszélyhez asszociált molekuláris mintázat). A PRR-

aktiváció során olyan intracelluláris jelátvivő folyamatok indulnak el, amelyek hatásos 

választ váltanak ki a kórokozó eliminálásához vagy a szöveti homeosztázis 

visszaállításához (1. ábra).  

 

1. ábra: PAMP/DAMP-PRR rendszer 

PAMP: patogén asszociált molekuláris mintázat, DAMP: veszélyhez asszociált 

molekuláris mintázat, PRR: mintázatot felismerő receptor 

 

 

Az elmúlt években számos PRR-t azonosítottak. A legismertebb PRR-ek közé 

tartozik a toll-like receptor család (TLR), a cytosolic nucleotide oligomerisation domain 

(NOD, nukleotid oligomerizációs terület), a leucin gazdag ismétlődéseket tartalmazó 

fehérjék, a receptor of advanced glycation endproducts (RAGE, késői glikációs 

végtermékek receptora).    

 

I. 2. A Toll-like receptorok 

 I. 2. 1. A TLR felismerése és szerkezete 

A Toll receptort 1985-ben fedezték fel. Elsőként Drosophila (ecetmuslica) 

embrió fejlődésében ismerték meg jelentőségét, mint a dorso-ventralis polaritásért 

felelős génterméket1. Később vált ismerté az ecetmuslica Toll receptornak az 

PPAAMMPP  

PPRRRR  

DDAAMMPP  

sejtmag 

monocita 

ggyyuullllaaddáássooss  cciittookkiinneekk  
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antifungális és antibakteriális védelemben betöltött szerepe2. A Toll receptor 

fejlődéstanilag a bogarak és az emlősök között konzerválódott. A Toll receptorral 

homológ receptort mutattak ki egérben és emberben is, és a nagymértékű hasonlóság 

miatt Toll-like receptornak nevezték el (TLR, Toll-szerű receptor). A Toll-like receptor 

I-es típusú transzmembrán fehérje, amelynek C-terminális vége intracellulárisan, míg 

N-terminális vége extracellulárisan helyezkedik el, köztük egyszeri transzmembrán 

régió található. A TLR az interleukin-1 (IL-1) receptor család tagja, amelynek alapját az 

intracelluláris rész nagyfokú hasonlósága adja.  Ugyanakkor a Toll-like receptor és az 

Interleukin-1 receptor extracelluláris része különböző. A TLR 21, tandemként 

ismétlődő, leucinban gazdag motívumot tartalmaz (leucine-rich repeat: LRR), 

amelyeket leucint ritkán tartalmazó régiók választanak el egymástól. Az LRR 

valószínűleg a ligandkötésben és a TLR dimerizációban vesz részt. Az N-terminális 

végén lévő LRR területet egy 31 aminosavból álló oldallánc, míg a C-terminális vége 

felé eső LRR-t egy ciszteinben gazdag rész zárja, amelynek feltételezhető szerepe a 

TLR intracelluláris jeladásának szabályozása3.  

 

I. 2. 2. A TLR szerepe és típusai 

A Toll-like receptor (TLR) család tagjai a természetes immunválasz központi 

elemei. A receptorok közös tulajdonsága, hogy aktiválódásuk során a 

proinflammatorikus citokinek és kostimuláló molekulák expressziója növekszik, 

amelyek a beható ágenssel szembeni védekezésen túl a szerzett immunitás 

aktiválódásához is vezetnek. Így a TLR fontos szabályozó szerepet tölt be a természetes 

és a szerzett immunválasz molekuláris átváltásában4. 

 

 A TLR családnak jelenleg 10 receptora ismert. Az egyes receptorokat külön 

számmal jelölik. A TLR receptorokat kódoló gének szétoszlanak a teljes genomban. Az 

1. táblázat mutatja be a Toll-like receptorokat kódoló gének genomban elfoglalt helyét, 

valamint a receptorok ma ismert legfőbb ligandjait5,6.  
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1. táblázat: A különböző Toll-like receptorok elhelyezkedése a kromoszómákon és a 

receptorok legismertebb ligandjai 

TLR Locus Ligandok TLR Locus Ligandok 

TLR 1 4p14 Pam3CSK4 TLR 5 1q33.3-q42 flagellin 

TLR 2 4q31.3 lipoproteinek, 

glikolipidek 

TLR 6 4p14 bakteriális 

lipopeptidek 

TLR 3 4q35 dsRNS TLR 7 Xp22 imidazoquinolin 

TLR 8 Xp22 ? TLR 4 9q32-33 LPS, hsp 60, 

RSV, taxol, 

fibronektin… 

TLR 9 A,B 3p21.3 bakteriális DNS 

(CpG motívumok) 

 

Az egyes Toll-like receptorok különbözőképp expresszálódnak az 

immunsejteken, és különböző stimulusokra akiválódnak. A TLR-ek sejtfelszíni 

expressziója alacsony, pár ezer molekula található sejtenként a monocitákon, és csak pár 

száz a dendritikus sejteken7. Ugyanakkor sok TLR – különösképp a később részletesen 

bemutatandó TLR4 – más sejttípuson is expresszálódik, úgy mint az endothelsejten, a 

szívizomsejten, a makrofágon, a légúti hámsejten, a simaizomsejten, a zsírsejten és a 

bélhámsejten.  

 

I. 2. 3. A TLR exogén ligandjai 

A TLR család tagjai PRR-ok, vagyis konzervált mikrobiológiai struktúrát 

(PAMP-t) felismerő receptorok. Ilyen TLR-t aktiváló PAMP a lipopoliszacharid, a 

glikolipid, a kettősszálú RNS. A különböző ligandok specifikusan aktiválják 

receptoraikat. Ugyanakkor a TLR-ek nem képesek specifikus aminosav szekvenciák 

felismerésére.  

A TLR-eket aktiváló ligandok száma ma még nem teljes mértékben ismert. A 

TLR2-ről például kimutatták, hogy a Gram-negatív baktériumokon található 

glikolipidek és lipoproteinek nagy része, a Mycobaktérium, a Treponema és a 

Trypanosoma egyes sejtalkotói aktiválni képesek. Azonban a TLR2 

szignáltranszdukciója csak más TLR-rel (főként TLR1-gyel vagy TLR6-tal) alkotott 

heterodimer képzés esetén lehetséges. A TLR3 valószínűleg a vírusok kettős RNS-einek 

felismerésében játszik szerepet. A TLR5 a bakteriális flagellint ismeri fel, a TLR7 az 
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imidazoquinolint tartalmazó molekulákat köti meg. A TLR9-ről kimutatták, hogy a 

bakteriális DNS-t, különösképp a nem metilált CpG dinukleotidokat tartalmazó 

oligonukleotidokat ismeri fel8.  

A TLR4 legfőbb ligandja a Gram-negatív baktérium sejtalkotórésze, a 

lipopoliszacharid. Az LPS mellett a TLR4 képes felismerni a respiratory syncytial vírus 

(RSV) köpenyfehérjéjét is4.  

  

I. 2. 4. A TLR endogén ligandjai 

Nemcsak exogén ligandok felismerését végzik a Toll-like receptorok. Ma már 

több olyan endogén ligand is ismert, amelynek megkötésekor az adott TLR típus 

aktiválódik, és immunválasz kialakítását indítja el. Ilyen jel lehet egy sérült sejtből 

felszabaduló intracelluláris sejtalkotórész, amely így fertőzés hiányában is 

immunválaszt generálhat. Ismert, hogy a nem apoptotikus sejthalál, vagy más néven a 

patológiás sejthalál környezetében gyulladást és immunválaszt vált ki, amelynek 

aktivátorai közt megtalálható a TLR is9. 

Az egyik legjobban vizsgált endogén stresszor, a hősokk fehérje (heat shock 

protein, hsp). A hsp-k struktúrájukat és funkciójukat igen konzerváltan őrizték meg az 

evolúció során. A hsp-k fiziológiás szerepe az intracelluláris fehérjeszintézisben 

chaperone (dajka-fehérje funkció), azaz az intracelluláris fehérjetranszport irányítása, a 

károsodott fehérjék helyreállítása vagy megsemmisítése. Szerepük a sejt életében 

olyannyira fontos, hogy a ma ismert összes sejttípus számára nélkülözhetetlen a 

normális működéshez. A hsp-k stresszhatásra fokozott mértékben expresszálódnak, így 

ősi vészjelző molekulaként is működhetnek10. A hősokkfehérjék közül a hsp60-ról és a 

hsp70-ről kimutatták, hogy a TLR4 receptort aktiválni képes5,11. További kutatások 

egyéb endogén faktorról is kimutatták, hogy a TLR4-hez kötődve a receptort aktiválják, 

úgy mint az extracelluláris mátrix lebontásakor képződő fibronektin, a hialuronsav és az 

emlős kromatin. Kémiai anyagok, mint a taxol szintén kötődnek a TLR4-hez12. 

Röviden összefoglalva a TLR fő feladata stresszor jelenléte esetén az 

immunválasz beindítása. A ligand-receptor kötés az adott sejtre jellemző gyulladásos 

citokin-, kemokin- és effektor molekulaprofil expresszióját váltja ki, amely a behatoló 

ágens mielőbbi eliminációját segíti elő. 
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I. 2. 5. A Toll-like receptor 4 

A TLR család elsőként leírt, és a mai napig a legjobban ismert receptora a 

TLR4. A TLR4 legismertebb ligandja a Gram-negatív baktériumok lipopoliszacharidja. 

A faj-specifikus LPS-ek felismerését a TLR4 extracelluláris részén elhelyezkedő 

változékony, 82 aminosavból álló régió segíti. A TLR4 LPS felismeréséhez két további 

kiegészítő fehérje szükséges: az LPS-t kötő, a sejtmembránban 

glikozilfoszfatidilinozitollal (glycosylphosphatidylinositol, GPI) rögzített fehérje, a 

CD14; valamint a kisméretű MD2 (mieloid differenciációs) fehérje, amely a TLR4 

extracelluláris domainjéhez kapcsolódik. 

Az első adatok, amelyek a TLR4 LPS-t felismerő tulajdonságára irányították a 

figyelmet C3h/HeJ egerek vizsgálatából származnak. Itt figyelték meg először, hogy ez 

az egértörzs mérsékelt választ ad az LPS-expozícióra. A csökkentebb válaszreakció 

hátterében a TLR4 gén pontmutációja áll13. Később humán vizsgálatok is 

bebizonyították, hogy a TLR4 az LPS legfontosabb receptora14. Az 2. ábra szemlélteti a 

máig megismert exogén és endogén TLR4 ligandokat. 

 

I. 2. 6. Szignáltranszdukció 

A TLR4 ligandkötése során beinduló intracelluláris jelátvitel ma még nem teljes 

mértékben tisztázott. Ismert azonban, hogy az aktivált TLR4 a „Toll-interleukin-1 

receptor domain”-nen (TIR) keresztül kapcsolódik adapter molekulájával, a Myd88-cal. 

A TLR4 TIR része körülbelül 200 aminosavból áll, és három jelentősen konzervált 

régiót tartalmaz. Ehhez kapcsolódik a Myd88, amelynek feladata a receptor összekötése 

az „IL-1 receptor associated protein kinase”-zal (IRAK – IL1-receptorhoz kötött 

protein kináz), egy szerin-threonin kinázzal. A TLR4 aktiválódásakor az IRAK 

foszforilálódik, leválik a receptor komplexről, és a „tumour-necrosis factor receptor 

activated factor 6”-hoz (TRAF6 – tumor nekrózis faktor receptor aktiválta faktor 6) 

kapcsolódik. Ez a kapcsolódás két különböző utat aktivál. Az egyik aktivációs útvonal a 

c-Jun NH2-terminális kinázon (Jnk) keresztül a sejtmagban az aktivátor protein 1-t (AP-

1) aktiválja, amely az általa regulált gének átíródását serkenti (például a 

proinflammatorikus citokin: interleukin-8-t)15. A másik útvonal a p38 „mitogen-

associated protein kinase”-on (MAPK- mitogén-asszociált protein kináz) keresztül a 

Rel családba tartozó nukleáris faktor-κΒ transzkripciós faktort aktiválja.  
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Több tanulmány beszámolt a TLR4 aktiváció során egy harmadik útvonalról is, 

amely Myd88-tól független, a „toll-receptor associated activator of interferon” (TRIF, 

toll-receptorhoz kapcsolt interferon aktivátor) kapcsoló molekulán keresztül egy lassabb 

Nf-κB aktivációt indít be8,15,16.  

Az Nf-κB-aktiváció egy univerzális, evolúciós szinten korán konzerválódott 

jelátviteli folyamat. A transzkripciós faktor Nf-κB a sejtekben gátlófehérjéhez, az IκB-

hoz kötődik. Meghatározott extra- vagy intracelluláris jel esetén – mint például a TLR4 

aktiváció – az IκB-kináz aktiválódik, és foszforilálja a gátló-kötőfehérjét. A 

foszforiláció a gátló-kötőfehérje proteoszomális degradációját indítja be, amelynek 

során az Nf-κB felszabadul, és a sejtmagba vándorol. A sejtmagban az Nf-κB kötődik 

az általa szabályozott gének promoteréhez, amelyeknek átíródását serkenti. Ilyen gének 

a proinflammatorikus citokinek, mint az interleukin-1 és 6, a tumor nekrózis faktor α, 

az adhéziós molekulák, az akut fázis fehérjék, és a koagulációs faktorok (2. ábra). 

 
2.ábra A TLR4 ligandjai és a jelátvitel 
Rövidítések: RSV: respiratory syncytial virus, oxLDL: oxidált low density lipoprotein, LPS: 
lipopoliszacharid, Hsp: hősokkfehérje, TLR4: toll-like receptor 4, IRAK:IL1 receptor associated kinase, 
TRAF-6: tumour-necrosis factor receptor activated factor 6, Nf-κB: nukleáris faktor kappa B, NEMO: 
Nf-κB essential modulator, IKK: IκΒ kinase, JNK: cJun NH2 terminális kináz, AP1:aktivátor protein 1, 
MKK: MAPK kináz, TRIF: toll-receptor associated activator of interferon; IRF3:interferon regulatory 
factor 3 
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I. 2. 7. A TLR4 gén polimorfizmusa 

A TLR4 gén mutációját elsőként egérben mutatták ki, miszerint a C3h/HeJ 

egértörzsben az LPS-re adott válasz zavarát észlelték. A genetikai analízis kimutatta, 

hogy a TLR4 génen a citoplazmatikus régiót kódoló szakaszon található egy missense 

pontmutáció, amely a konzervatív prolin helyett hisztidint épít be a fehérjébe13. 

A humán TLR4 génen elsőként Arbour és munkatársai írtak le egy gyakran 

együtt előforduló polimorfizmus párt. A cDNS-en a start kodontól 3’ irányba, a 896. 

pozícióban az adenin (A) helyett guanin (G) található (dbSNP adatbázisban: 

rs4986790). Ez a missense mutáció a TLR4 harmadik exonján a fehérjeszintézis során, a 

299-es pozícióban egy konzervatív Aszparaginsav (Asp) helyett egy Glicin (Gly) 

aminosav beépülését okozza. Az Asp299Gly polimorfizmussal gyakran együtt 

jelentkezik a 399-es pozícióban egy nem-konzervatív Threonin (Thr) és Izoleucin (Ile) 

aminosav csere. A Thr399Ile aminosav csere alapja, hogy a start kodontól 3’ irányba, az 

1196. pozícióban citozin (C) helyett timin (T) található (db SNP adatbázisban: 

rs4986791). Mindkét aminosav csere a TLR4 receptor extracelluláris régióját érinti14. A 

fenti polimorfizmusok előfordulási gyakorisága kaukázusi populációban 10% körüli, 

míg az ázsiai népességben extrém ritka17. A TLR4 génen jelenleg további 42 SNP 

ismert, azonban ezek gyakorisága elenyésző a fenti két polimorfizmushoz képest18. 

 Előzetes adatok állnak egyelőre rendelkezésre arról, hogy az aminosav cserék 

hogyan változtatják meg az extracelluláris régió szerkezetét és működését. A leginkább 

elfogadott elképzelés szerint a 299-es pozícióban a konzervatív aszpartát glicinre 

történő cseréje során az α-helikális fehérjestruktúra felbomlik, és kinyújtott β-fonal 

alakzattá alakul át. Ezért az aminosavcsere zavart okozhat a TLR4 sejtmembránba 

történő szállításában, illetve a receptor-ligand kapcsolódásakor19. 

Egy 2006-ban megjelent vizsgálat részletesebben tárta fel a TLR4 

polimorfizmusok okozta változásokat a receptor extracelluláris részén. Eszerint a 

receptor külső része leginkább egy patkó alakzatnak felel meg, amelynek belső részébe 

kapcsolódnak be a ligandok és a receptor aktivációhoz szükséges co-receptorok (MD2, 

CD14). A két polimorfizmus egymással szemben, a patkó ellentétes oldalán 

helyezkedik el, mindkettő egy-egy leucinban-gazdag régióban (az Asp299Gly a 10. 

LRR-en, míg a Thr399Ile a 14. LRR-en). A tanulmány szerint a kettős polimorfizmus 

együttes jelenléte egyrészt a helyi töltés megváltoztatásán (a 299-es pozícióban a 
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negatív töltés csökken), másrészt a szerkezeti stabilitás csökkentésén keresztül a ligand 

bekötését valamint a co-receptorok dokkolását zavarhatja20 (3.ábra). 

 

3.ábra: A TLR4 extracelluláris szerkezete és a polimorfizmusok elhelyezkedése20 

 

 

 

I. 3. A Toll-like receptor 4 polimorfizmus klinikai jelentősége 

I. 3. 1. A TLR4 polimorfizmus szerepe fertőző betegségekben 

Az elmúlt években számos közlemény jelent meg, amely különböző fertőzéses 

eredetű megbetegedésekben vizsgálta a TLR4 funkcionális polimorfizmusait. Az első 

ezzel foglalkozó tanulmány azt mutatta ki, hogy a TLR4 polimorfizmust hordozó 

személyekben csökkent az LPS inhalációra adott immunválasz14. További vizsgálatok 

kimutatták, hogy az Asp299Gly polimorfizmust hordozóknál nagyobb a Gram-negatív 

baktérium okozta fertőzés kockázata, valamint a SIRS fellépésének lehetősége a vad 

alléltípust hordozókhoz képest21-23. Valószínű, hogy az Asp299Gly polimorfizmus csak 

a Gram-negatív baktériumok kiváltotta szepszisben játszik szerepet, mert a 

polimikrobális szepszisekkel nem mutattak ki hasonló összefüggést24. 

A vírusos kórokozók és a TLR4 kapcsolatát vizsgáló tanulmány összefüggést 

talált a missense mutáció és a súlyos RSV okozta bronchiolitis között25.  
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I. 3. 2. A TLR4 polimorfizmus szerepe nem fertőző betegségekben 

Asztma 

Az asztma kialakulásával kapcsolatban két egymásnak elsőre ellentmondó 

megfigyelés ismert. Az LPS expozíció súlyosbítja az asztmás rohamokat; az allergiás 

asztmás megbetegedésben szenvedők az LPS inhalációra sokkal súlyosabb bronchus 

konstrukcióval reagálnak, mint a kontroll személyek. Ugyanakkor a gyakori LPS és 

egyéb légúti kórokozóval történő kora gyermekkori expozíció – valószínűleg a 

szabályozó T-sejtek fokozott aktivitásának köszönhetően – csökkenti az atopiás asztma 

kialakulásának kockázatát26. A TLR4 polimorfizmus és az asztma közötti összefüggést 

vizsgáló tanulmány azonban nem mutatott ki korrelációt27.  

 

IBS és gasztrointesztinális tumorok 

Több tanulmány vizsgálta a TLR4 szerepét a bél homeosztázisának 

fenntartásában, valamint a gyulladásos bélbetegségek kialakításában. Fiziológiásan az 

embriókorban a legkifejezettebb a TLR4 expresszió a bélben, majd a születés után – 

valószínűleg a bél bakteriális kolonizációja miatt – a TLR4 expresszió számottevően 

csökken. Bélhámsérülés esetén a TLR4 expresszió átmeneti növekedését figyelték meg, 

ami a bélrendszer behatásra adott összetett válaszreakciójának egy részét képezi: a 

TLR4 aktiváció a bélhámsejteken a hámregenerációt és a behatoló kórokozó 

eliminációját indítja el. Ugyanakkor gyulladásos bélbetegségekben (colitis ulcerosa, 

Morbus Crohn) a hámsejteken valamint a lamina propriában elhelyezkedő 

makrofágokon a TLR4 up-regulációját észlelték28. Eset-kontroll vizsgálatok eredményei 

kimutatták, hogy a TLR4 funkcionális polimorfizmusa a gyulladásos bélbetegségekkel 

asszociált29-30. 

A gyulladásos bélbetegségeken túl több, kis esetszámú tanulmány eredményei 

felvetették a TLR4 polimorfizmus és bizonyos gasztrointesztinális tumorok, mint a 

colon carcinoma vagy a Helicobacter pylori (H. plyori) indukálta gyomorrák közötti 

összefüggést18. Mind IBD-ben, mind H. pylori indukálta gyomorrákban ismert a 

krónikus gyulladás kóroktani szerepe. Feltételezések szerint a polimorfizmus okozta 

módosult TLR4 aktiváció csökkenti a bélhám válaszreakció készségét, ami krónikus, 

kiterjedt gyulladást okoz, ezzel a fenti betegségek kialakulását elősegítheti28. 



 18 

I. 3. 3. A TLR4 polimorfizmus és az atheroszklerozis 

A TLR4 expresszálódik a humán atheroszklerotikus plakkban31. A legnagyobb 

mértékű TLR4 expresszió a makrofágok felszínén található, és az expresszió mértéke 

részben a plakkban található oxidált LDL arányától függ32. Kiechl és munkatársai 2002-

ben a New England Journal of Medicine hasábjain közölték, hogy a TLR4 

polimorfizmus védő szerepet játszhat az atheroszklerozisban12. 

A prospektív, populációs mintán alapuló Bruneck tanulmány 810 személy 

bevonásával az atheroszklerozis epidemiológiáját és kóroktanát vizsgálta. A vizsgálat 

azt találta, hogy a TLR4 Asp299Gly polimorfizmust hordozó személyek alacsonyabb 

proinflammatorikus citokin- (IL-6), akut fázis fehérje- (ferritin, procalcitonin) és 

adhéziós molekula (VCAM) szinttel rendelkeztek a vad típust hordozókhoz képest. A 

TLR4 polimorfizmus növelte a súlyos bakteriális fertőzés kockázatát, azonban 

csökkentette az artéria carotis atheroszklerozisának kockázatát. Továbbá, az Asp299Gly 

TLR4 polimorfizmust hordozókon a carotis artérián kisebb intima-média vastagságot 

mutattak ki a vad típust hordozókkal összehasonlítva12.  

A REGRESS vizsgálat további érdekes összefüggést tárt fel a TLR4 

polimorfizmus és a szív-érrendszeri kockázat között. Az Asp299Gly SNP-t hordozóknál 

a pravastatin terápia szignifikánsan hatékonyabbnak bizonyult a kardiovaszkuláris 

események számának csökkentésében a vad típust hordozókkal összehasonlítva. 

Azonban a szív-érrendszeri esemény bekövetkezésének általános kockázata nem függött 

a TLR4 genotípustól33. Későbbi vizsgálatok viszont azt mutatták ki, hogy az Asp299Gly 

polimorfizmus kevesebb számú akut koronária eseménnyel társult34,35. 

A fenti vizsgálati eredmények alapján felmerült, hogy a TLR4 és a természetes 

immunválasz nemcsak a fertőzéses eredetű betegségekben játszhat kulcsszerepet, 

hanem behatással lehet olyan, nem fertőzéses eredetű, de krónikus gyulladással járó 

folyamatokban is, mint az atheroszklerozis és súlyos szövődménye, az ischaemias 

stroke, vagy a diabetes mellitus és kisér szövődményei.   
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I. 4. Diabetes mellitus  

A diabetes mellitus (cukorbetegség) Földünk leggyakoribb anyagcserezavara. 

Becslések szerint a nyugati civilizáció lakosságának 6-10%-a 2-es típusú diabetes 

mellitusban szenved. Ez az arány folyamatosan nő, többek között a növekvő 

átlagéletkor, az egyre érzékenyebb diagnosztikai kritériumok, a túlsúlyosság és a 

csökkent testmozgás következményeként. A cukorbetegek 5-7%-a 1-es típusú 

diabeteses, elenyésző kis hányaduk pankreatogén cukorbeteg és a döntő többség 2-es 

típusú diabetes mellitusban szenved. A diabetes mellitus okozta magas vércukorszint 

önálló kockázati tényezője az érrendszeri szövődményeknek. A cukorbetegség késői 

mikro- és makrovaszkuláris szövődményei csökkentik az átlagos élettartamot és rontják 

az életminőséget. A diabetes mellitus férfiaknál 5,3, nőknél 6,4 évvel csökkenti az 

átlagos élettartamot. A standardizált halálozási arány 6-7-szer nagyobb a 

cukorbetegségben szenvedő 30-39 év közötti emberekben nem cukorbetegekhez 

viszonyítva36. 

 

2. táblázat: Életkorra- és nemre igazított Odds ráció cukorbetegekben nem-cukorbeteg 

személyekhez képest37.  

Társbetegség 
Odds ráció 

 [95% confidencia intervallum] 

szívkoszorúér betegség 3.32 [3.12;3.53] 

perifériás verőér betegség 3.14 [2.79;3.53] 

agyi keringési megbetegedés 2.26 [1.94;2.62] 

hipertónia  2.83 [2.71;2.90] 

veseelégtelenség 4.63 [3.86;5.54] 

 

A diabeteses szövődmények és a társbetegségek okozta csökkent élettartam 

kivédése, valamint a cukorbetegek életminőségének javítása a jelenkori diabetológia 

legfontosabb kihívása. Az egyre hatékonyabb kezelés kifejlesztéséhez és a 

szövődmények megelőzéséhez a betegség, illetve a szövődmények kialakulásának 

alapos megismerése szükséges. A késői szövődmények kialakulásában döntő a 

vércukorérték, azonban egyéb tényezők is befolyásolják a szövődmények megjelenését 

és progresszióját. Vannak cukorbetegek, akiknél a jó terápiás célértékek ellenére korán 
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jelentkeznek a késői szervkárosodások, míg egyes diabetes mellitusban szenvedő 

betegekben a szervek érintettsége a rossz szénhidrát háztartás ellenére a vártnál sokkal 

később jelentkezik. Klinikai és epidemiológiai tanulmányok világítottak rá a genetikai 

hajlamosító tényezők szerepére a késői szövődmények kialakulásában38. A genetikai 

hajlamosító vagy éppen protektív tényezők ismerete hozzájárulhat egy adott beteg 

kockázatának pontosabb megbecsüléséhez, ez által a betegre specifikus kezelési terv 

felépítéséhez. 

 

I. 4. 1. Diabetes mellitus és a természetes immunitás 

Mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában szerepet játszik a 

természetes immunválasz. 

Az 1-es típusú diabetes mellitus egy autoimmun kórkép, amelyben speciális 

autoreaktív T-sejtek és autoantitestek megtámadják az inzulint szekretáló β-sejteket, és 

inzulitiszt váltanak ki a Langerhans szigeteken belül. A gyulladásos folyamat a β-sejtek 

pusztulásához vezet, amely abszolút inzulinhiányt okoz. Az inzulitisz kialakításában a 

természetes immunválasznak is szerepe van. A természetes immunitásban bekövetkező 

változások beindíthatják és elősegíthetik az autoagresszív adaptív immunválaszt. A 

természetes immunválasz effektor sejtjeinél, a makrofágoknál, a dendritikus és a 

természetes ölő sejteknél eltéréseket mutattak ki 1-es típusú cukorbetegekben és 

prediabeteses gyermekekben39. Lang és munkatársai kimutatták, hogy a TLR aktiváció 

kiváltotta interferon-α expresszió egérmodellben β−sejt elleni autoimmun reakciót indít 

be, amely inzulitisznek megfeleltethető gyulladást vált ki40. 

 

A 2-es típusú diabetes mellitus kialakulása ma még nem teljes mértékben 

tisztázott folyamat. Az elmúlt évtizedek kutatásai egyre több eredményt mutatnak arra 

vonatkozóan, hogy a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában döntő tényező egy 

elhúzódó, gyulladásos citokinekkel jellemezhető akut fázis reakció41,42. A 2-es típusú 

cukorbetegeknél emelkedettek az akut fázis reakciót jelző anyagok, mint a sziálsav, az 

α-1 glikoprotein sav, a szérum amiloid A, a C-reaktív protein, a kortizol, a fibrinogén, 

az antioxidáns haptoglobin és a ceruloplazmin. A 2-es típusú diabetes mellitushoz 

gyakran társuló diszlipidémia szintén egy jellegzetessége az akut fázis reakciónak. 

Pickup összefoglaló közleményében bemutatta, hogy a 2-es típusú cukorbetegséget 
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modellezni lehet egy akut fázis betegségként, amelyben a túlzott táplálékbevitel 

hatására a makrofágok, a zsírsejtek és az endotheliumsejtek fokozott citokintermeléssel 

reagálnak. Az emelkedett citokinszint döntő szerepet játszik a 2-es típusú cukorbetegség 

kialakításában43-47.  

Prospektív vizsgálatok, mint a West of Scotland Coronary Prevention Study 

vagy a Women’s Health Study kimutatták, hogy az emelkedett CRP vagy IL-6 a később 

kialakuló 2-es típusú diabetes mellitus független kockázati faktora45,48. 

 

Kevesebb adat áll azonban arról rendelkezésre, hogy a cukorbetegség késői 

szövődményeinek kialakulásában mekkora szerepet játszik a természetes immunválasz, 

és milyen mechanizmusokon keresztül! A szövődmények kialakulása multifaktoriális, 

amelynek egyik pillére lehet a természetes immunválasz zavart működése. A magas 

vércukorszint beindítja a poliol-, az aktivált protein kináz C-, a hexozamináz útvonalat, 

elősegíti az előrehaladott glikált végtermékek (AGE) képződését. Ezek az útvonalak 

intracelluláris stresszt váltanak ki, amely többek közt a mitokondriális 

elektrontranszportban okoz zavart. Ennek eredménye a fokozott reaktív szabadgyök 

képzés, amely a természetes immunválasz elemeit is magába foglaló mechanizmusok 

révén fokozott Nf-κB aktivációt okoznak, következményes gyulladásos citokin 

expresszióval49.    

A cukorbetegeket vizsgáló számos genetikai tanulmány eredménye alapján 

valószínűsíthető, hogy különböző genetikai faktorok befolyásolhatják a diabeteses késői 

szövődmények kialakulását50-53. Nem ismert azonban, hogy a TLR4 genetikai 

polimorfizmusa befolyásolja-e a diabeteses késői szövődmények kialakulását. 

A dolgozat I. számú vizsgálata a természetes immunválasz központi 

receptorának, a TLR4-nek és a diabetes mellitus, illetve késői szövődményeinek 

kapcsolatát tanulmányozta. 

 

I. 5. Ischaemias agyi történés 

A Földön évente 4,5 millió ember hal meg agyi keringési betegségekben. Az 

életkorra számított cerebrovaszkuláris halálozásban Magyarország az évi 130,4/100.000 

lakos előfordulási aránnyal a világ második legrosszabb statisztikájával rendelkezik. Az 

agyi ischaemia kialakulásának egyik fontos kockázati tényezője a carotis artéria 
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atheroszklerozisa. Az érfal körüli gyulladás kulcsfontosságú tényező az atheroszklerozis 

kialakulásában. Vizsgálatok eredményei azt támasztják alá, hogy a klasszikus szív-

érrendszeri kockázati tényezők, mint a dohányzás, a fokozott energia-bevitel, az 

alkoholfogyasztás az érfal gyulladás fenntartását idézik elő54. A gyulladás 

kialakításában és fenntartásában központi szerepet játszanak a proinflammatorikus 

citokinek. Azok a genetikai variációk, amelyek a gyulladás fenntartását, a 

proinflammatorikus citokinszint emelését segítik elő a korai atheroszklerozis és a korai 

szív-érrendszeri megbetegedések kockázati tényezőiként szerepelnek55. Az 

atheroszklerotikus plakkban, főként az endothel és a makrofág sejtek felszínén a TLR4 

expresszió fokozott. A TLR4 aktiváció során az Nf-κB transzkripciós faktoron keresztül 

proinflammatorikus citokinexpresszió indul be, amely az atheroszklerotikus folyamat 

további progresszióját segíti elő.  

Kiechl és munkatársai mutatták ki elsőként, hogy a TLR4 ismert Asp299Gly 

SNP-je csökkenti a carotis artéria atheroszklerozisának kockázatát, csökkenti a 

gyulladásos citokin szinteket és vékonyabb carotis artéria intima-média falvastagsággal 

társul12. E jellemzők alapján vetődött fel a kérdés, hogy ha a TLR4 polimorfizmus 

csökkenti a nyaki főverőér érelmeszesedésének kockázatát, vajon a polimorfizmusnak 

van-e kihatása egy kemény végpont, az ischaemias stroke előfordulására. A dolgozat II. 

számú vizsgálatában erre a kérdésre kerestük a választ. 

 

I. 6. Periodontitis 

A szájban jelen levő mikroorganizmusok gyorsan ellepik a fogak felszínét, ha a 

szájhigiéniát fenntartó folyamatok ezt nem akadályozzák meg. Pár napon belül a 

fogfelszínen létrejövő bakteriális felhalmozódás olyan mértékűvé válhat, hogy gingiva 

gyulladást, gingivitist okoz. Az ínygyulladás szükséges előfeltétele a periodontitis 

kialakulásának. Ugyanakkor nem minden gingivitisben szenvedő betegben alakul ki 

később periodontitis56. A szájüreg krónikus bakteriális fertőzése és a szervezet ezelleni 

védekező reakciója közötti összetett kölcsönhatás eredménye végül a periodontitis 

kialakulása, amely a fogakat tartó szövetek visszafordíthatatlan pusztulásához vezet57 

(4. ábra).  
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4.ábra: Periodontitis 

 

 

A periodontális patogének, túlnyomórészt Gram-negatív kórokozók számos 

enzimet és toxint szekretálnak, amely a gazda szervezet védekező reakcióját beindítja és 

helyi gyulladásos reakciót vált ki58,59. A felszaporodó gyulladásos molekulák, mint a 

proteázok, a citokinek és a prosztaglandinok részt vesznek a fogtartó szövet 

pusztulásában.  

A periodontitis kialakulását számos általános kockázati tényező, mint az életkor, 

a szociális faktorok, a dohányzás befolyásolhatja. Helyi tényezők, mint a 

fogszuvasodás, a kedvezőtlen anatómiai viszonyok tovább növelhetik a periodontitis 

kialakulásának kockázatát56. A természetes immunválasz egyes funkcionális 

polimorfizmusairól, mint például a CD14 vagy az IL-1 polimorfizmusairól kimutatták, 

hogy befolyásolhatják a periodontitis kialakulásának kockázatát60-62. 

A Toll-like receptor 4 legfőbb ligandja a Gram-negatív baktérium LPS-ja. A 

periodontitisben résztvevő baktériumok döntő többsége Gram-negatív. A TLR4 szerepet 

játszhat a periodontitisben létrejövő gyulladásos citokinszint növekedésében63. A TLR4 

Asp299Gly funkcionális polimorfizmusról több vizsgálat is kimutatta, hogy LPS-re 

csökkent válaszreakciót ad12,14. Ezek alapján felvetődött a kérdés, hogy vajon az 

Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 genetikai variáció a a Gram-negatív baktérium elleni 

védekező reakció megváltoztatásával befolyásolhatja-e a periodontitis kockázatát. A 

dolgozat III. számú vizsgálata erre a kérdésre kereste a választ. 
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II. Célkitűzések 

 

Három, a modern társadalomban gyakori betegség és a TLR4 gén 

koszegregációs, funkcionális polimorfizmusa (Asp299Gly és Thr399Ile) közötti 

összefüggés vizsgálatát tűztük ki célul. Ennek megfelelően három különálló kutatási 

tervet állítottunk fel. 

 

II. 1.  Az I. számú vizsgálat alapja és célkitűzése:  

A természetes immunválasz szerepet játszhat mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabetes 

mellitus és a diabeteses késői szövődmények kialakulásában. A természetes immunitás 

TLR4-függő útvonalainak jelentősége a diabeteses szövődmények kórélettanában 

azonban még nem ismert. Az I. számú vizsgálat célkitűzése a TLR4 gén 

Asp299Gly/Thr399Ile funkcionális polimorfizmusa valamint a diabeteses nephropathia 

és a perifériás neuropathia közötti lehetséges összefüggés vizsgálata volt 1-es és 2-es 

típusú cukorbetegségben. 

 

II. 2. A II. számú vizsgálat alapja és célkitűzése:  

A TLR4 Asp299Gly polimorfizmusa csökkent gyulladásos citokinprofillal, csökkent 

carotis artéria atheroszklerozis kockázattal és kisebb carotis artéria intima-media 

falvastagsággal társul12. A carotis artéria atheroszklerozisa klasszikus kockázati 

tényezőként szerepel az ischaemias stroke kialakulásában. Nem ismert, vajon a TLR4 

gén polimorfizmusa befolyásolhatja-e az ischaemias stroke kialakulásának kockázatát. 

A II. számú vizsgálat célkitűzése az ischaemias agyi történés és a TLR4 gén 

Asp299Gly/Thr399Ile polimorfizmusa közötti lehetséges kapcsolat vizsgálata volt. 

 

II. 3.  A III. számú vizsgálat alapja és célkitűzése:  

A periodontitis kialakulásában döntő szerepe van a Gram-negatív baktériumok 

kiváltotta gyulladásnak. A TLR4 gén funkcionális polimorfizmusa csökkentheti a 

Gram-negatív baktériumok elleni védekező reakciót.  Nem tisztázott, vajon a TLR4 

polimorfizmus befolyásolja-e a periodontitis kialakulását. A III. számú vizsgálatban 

célul tűztük ki a krónikus periodontitis és a TLR4 gén Asp299Gly/Thr399Ile 

polimorfizmus közötti lehetséges kapcsolat vizsgálatát. 
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III. Anyagok és Módszerek 

 

III. 1. Felhasznált anyagok és berendezések (mindhárom vizsgálatban megegyezőek) 

III.1.1. Reagensek 

EDTA      Riedel-de Häen, Seelze, Németország 

QIAamp Blood Kit    Qiagen, Hilden, Németország 

Proteinase K     Promega, Heidelberg, Németország  

AL-buffer     Qiagen, Hilden, Németország 

AW-buffer     Qiagen, Hilden, Németország 

AE-buffer     Qiagen, Hilden, Németország 

97%-os etil-alkohol     Riedel-de Häen, Seelze, Németország 

Taq-polimeráz    Promega, Heidelberg, Németország 

HinfI restrikciós enzim   Promega, Heidelberg, Németország 

NcoI restrickciós enzim   Promega, Heidelberg, Németország 

Primerek     MWG Biotech, Ebersberg, Németország 

dNTP mix     Promega, Heidelberg, Németország 

10x PCR buffer    Promega, Heidelberg, Németország  

MgCl2      Promega, Heidelberg, Németország 

MC-buffer     Promega, Heidelberg, Németország 

Tris-buffer     Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Németország 

borsav      Riedel-de Häen, Seelze, Németország 

Agaróz gélelektroforézishez   Life Technologies, Paisley, Skócia 

Etídium-bromid    Serva, Heidelberg, Németország 

Loading dye     Promega, Heidelberg, Németország 

 

TBE-bufferhez: 

• Tris-foszfát     108 g 

• borsav      54 g 

• EDTA 0,5 M pH 8,0    40 ml 

• H2O       1000 ml-re 
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III. 1. 2. Berendezések 

 

hűtőszekrény +4 °C, -20 °C  Liebherr, Ochsenhausen, Németország 

hűtőszekrény –80 °C   Revco, München, Németország 

pipetták    Abimed, Langenfeld, Németország 

centrifuga    Eppendorf, München, Németország 

Triothermblock   Biometra, Göttingen, Németország 

mérleg     Mettler über LHD, Heidelberg, Németország 

gélszárító    Hoefer, San Francisco, USA 

poliakrilamidgél-kamra  Pharmacia, Uppsala, Svédország 

keverőedény    GFL, Burgwedel, Németország 

UV-fény átvilágító   Hoefer, San Francisco, USA 

Fotométer    Beckmann, Dreieich, Németország 

 

III. 1. 3. Számítógép szoftverek 

Microsoft Office 2000  Microsoft Corporation, USA 

SSPS, Version 11.0   SPSS Incorporated, Chicago, USA 

SAS release 8.1   SAS, USA 

MWG Biotech Oligo Design  MWG Biotech, Németország 

 

III.  2. Módszerek 

 

III. 2. 1. Genotipizálás (mindhárom vizsgálatban megegyezőek) 

A betegektől EDTA csőbe 2,7 ml vért vettünk. A vérmintákat a felhasználásáig -20 °C-

os hűtőben tároltuk. A QIAmp Blood Kit (Qiagen, Hilden, Németország) reagensek 

felhasználásával a gyártó utasításainak megfelelően genomiális DNS-t izoláltunk. 

Ennek lépései: A vért 10 percen keresztül 5000 fordulat/perc-es sebességgel 

lecentrifugáltuk. A centrifugálás után 3 réteg különült el. Legalul a vörösvértesteket 

tartalmazó réteg, középen a mononukleáris sejteket tartalmazó réteg (buffy coat), 

legfölül a savó helyezkedett el. 1,5 ml-es Eppendorf csőben 25µl Proteinase K-ra a 

buffy coatból 200 µl-t pipettáztunk, majd 200 µl AL-Bufferrel összekevertük, és 10 

percig 56°C-n inkubáltuk. 210 µl tiszta ethanol  hozzáadása után a lizátumot „Qiagen-



 27 

Spin” csőbe pipettáztuk át, majd 60 másodpercig 8000 fordulat/perc sebességgel 

centrifugálást végeztünk. További tisztításokhoz 500-500µl AW1 és AW2 buffert 

használtunk, amelyek között 60 és 180 másodpercig tartó 14000 fordulat/perc sebességű 

centrifugálást végeztünk. Utolsó lépésként a kötött DNS-hez 100 µl AE-buffert adtunk 

és 14000 fordulat/perc sebességgel centrifugáltuk. Az így nyert DNS mintákat -20°C-os 

hűtőben tároltuk.  

 

Az allélvizsgálathoz korábban közölt PCR-primereket használtunk fel64. A vad típus és 

a polimorfizmust hordozó allél megkülönböztetésének alapja egy restrikciós enzim 

hasítási hely különbségéből adódott. Ehhez módosított forward primereket használtunk, 

amely így a polimorfizmust hordozó allélen restrikciós helyet képzett, míg a vad típusú 

allélen nem. A felhasznált primereket (MWG-Biotech, Németország) a 3. táblázat 

mutatja be. 

 

3. táblázat: módosított primerek a TLR4-polimorfizmus detektálásához 

 Forward Reverse 

Asp299Gly 
5´-GAT TAG CAT ACT TAG ACT ACT ACC TCC 

ATG-3´ 

5´-GAT CAA CTT CTG AAA AAG CAT TCC 

CAC-3´ 

Thr399Ile 
5´-GGT TGC TGT TCT CAA AGT GAT TTT GGG 

AGAA-3´ 

5´-ACC TGA AGA CTG GAG AGT GAG TTA 

AAT GCT-3´ 

 

A két forward primeren az aláhúzott bázisok jelzik a módosított nukleotidot, amely így 

hasítási helyet képez a restrikciós enzimeknek. Az Asp299Gly kimutatásához az NcoI, 

míg a Thr399Ile kimutatásához a HinfI restrikciós enzimnek képződött így hasítási hely.  

Az NcoI és HinfI (Promega, Németország) két restrikciós endonukleáz, amely rövid, 

specifikus DNS szekvenciát ismer fel. Az enzimek kettős szálú DNS-t hasítanak a 

felismert szekvencián belül, vagy annak közvetlen közelében.  
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NcoI a Nocardia corallinaból származik, 

hasítási helye a DNS szálon      5´…C^CATG G…3´ 

             3´…G GTAC^C…5´ 

HinfI  a Haemophilus influenzae Rf –ből izolálható 

hasítási helye a DNS szálon     5´…G^ ANT C…3´ 

       3´…C  TNA^G…5´ 

 

A polimeráz láncreakcióhoz szükséges reagenskomplex (50 µl) összetétele a következő 

volt:  

• DNS     0,2 µg 

• Taq DNS polimeráz   2,5 IU 

• 10x PCR buffer  5 µl 

• MgCl2    500 µmol 

• primerek   20-20 pmol 

• H2O    38,5 µl 

• dNTP mix   50 µmol 

   
A polimeráz láncreakció a Thermocycler T3 (Biometra, Németország) készülékben 
zajlott, hőprofilja a következő volt: 
  

• 95°C-on  240 sec 

• 95°C-on   30 sec 

• 55°C-on   30 sec 30x ismétlődés 

• 72°C-on   30 sec 

• 72°C-on 600 sec 

 

Mindkét PCR termék hossza megközelítőleg 250 bázispár volt. 

A PCR végtermékből 10-10 µl-t pipettáztunk steril Eppendorf csőbe és a megfelelő 

restrikciós enzimeket tartalmazó reakciómix-szel 12 órán át 37 °C-n inkubáltuk. 
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A felhasznált reakciómix összetétele a következő volt: 

• PCR-termék   10 µl 

• MultiCore Buffer  2 µl 

• Restrikciós enzim (10U/µl) 3 U-3U 

• H2O    7,8 µl 

 

12 óra inkubálás után a reakciómixből 20-20 µl-t 2 µl Loading Dye-al 

összepipettáztunk, és a terméket 10 µl etidium bromidot tartalmazó [10mg/ml] 3%-os 

agaróz gélen 100V-os feszültség alatt futattuk. 100-bázispár ladder-t (Promega, 

Németország) használtunk a PCR termékek nagyságának meghatározásához. A 

gélelektroforézishez egy-egy DNS szekvenálással ellenőrzött negatív és pozitív 

(heterozigóta polimorfizmus) kontrollt használtunk. 

3 óra futtatás után a gélen a különböző TLR4-allélok elkülöníthetővé váltak. A 

specifikus primerek miatt a vad típusú TLR4 allélt egyik restrikciós endonukleáz sem 

hasította, így a gélen 250 bázispár méretben jelent meg. Az A/G polimorfizmust 

hordozóknál a NcoI 26 bázispárt hasított le, így az A/G polimorf allél 210-220 bázispár 

méretű volt. A C/T polimorfizmust tartalmazó allélnál a HinfI 28 bázispárt hasított le, 

így ez az allél is 210-220 bázispár méretű volt (3. ábra). Heterozigóta allélpárnál két 

elkülönülő méretű reakcióterméket észleltünk (250 és 210-220 bázispár méretben), míg 

a homozigóta (G/G vagy T/T esetén) allélpárnál a reakciótermék mérete 210-220 

bázispár volt. 

A reakciótermékek kimutatáshoz 254 nm-es ultraibolya fénysugarat kibocsátó 

készüléket (Hoefer, USA) használtunk (5. ábra). 
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5. ábra: A restrikciós endonukleáz hasítás utáni PCR termék megjelenése 3%-os agaróz 
gélen.  A képen 8 vizsgált személy TLR4 gén alléljai láthatóak  

A felső ábra az Asp299Gly allélra specifikus vizsgálati eredményt mutatja. Az 1-4 és 6-
8-as számú személyek alléljei homozigóta vad típusúak, míg az 5. személy heterozigóta. 
Vt: vad típus 

Az alsó ábra az Thr399Ile allélra specifikus vizsgálati eredményt mutatja. Az 1-4 és 6-
8-as számú személyek alléljei homozigóta vad típusúak, míg az 5. személy heterozigóta. 
Vt: vad típus 

 

 

Vt
Asp299Gly

Vt
Thr399Ile

1     2     3     4     5     6     7     8 

1     2     3     4     5     6     7     8 
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  III. 3. Betegek és diagnosztikai kritériumok 

 

I. vizsgálat: Diabetes és TLR4 polimorfizmus 

 

III. 3. 1. Az I. vizsgálatba bevont betegek  

A vizsgálatba 776 kaukázusi személyt választottunk be. A beválasztási idő 1998 

januártól 2002 októberéig zajlott. A résztvevők a heidelbergi Karls-Ruprecht Egyetem 

Endokrinológiai és Diabetes Ambulancia rendszeresen gondozott betegei közül kerültek 

be a vizsgálatba. A vizsgálatot előzetesen a Karls-Ruprecht Egyetem Etikai Bizottsága 

engedélyezte. A betegek a beválasztás előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást 

kaptak. 

 

III. 3. 1. 1. Az I. vizsgálat diagnosztikai kritériumai  

A diabetes mellitus diagnózisát illetve felosztását az Amerikai Diabetes 

Szövetség (ADA: American Diabetes Association) irányelvei alapján állítottuk fel. A 

diabeteses késői szövődmények diagnózisához a következő kritériumokat használtuk. A 

diabetes nephropathia diagnózisának megállapításához 12 hónap alatt 2 vagy 3 reggeli 

első vizeletmintának analíziséből, a mikroalbuminuria (> 20 mg/l) jelenlétét tartottuk 

szükségesnek. Húgyúti fertőzés gyanúja esetén a mintát nem értékeltük.  

A diabeteses perifériás neuropathia diagnózisát a DCCT (Diabetes Control and 

Complication Trial) tanulmány kritériumai alapján állítottuk fel65. Ezek alapján a 

diabeteses perifériás neuropathia diagnózisa felállítható volt, ha az Achilles-ín vagy a 

patella reflex csökkent vagy hiányzott és ezek mellett pozitív tünetek jelentkeztek; 

valamint csökkent vibrációs érzékenység mellett pozitív tünetek jelentkeztek; vagy 

neuropathias lábfekély fennállta esetén. A pozitív tünetek a következők voltak: 

zsibbadás, paresztézia, diasztézia, túlérzékenység érintésre, égő vagy szúró jellegű 

fájdalom kézen vagy talpon. Azokat a betegeket, akik ischaemias eredetű fekéllyel 

rendelkeztek a vizsgálatokból kizártuk. A diabeteses szövődmények súlyosságuk 

szerinti osztályozását nem végeztük el. 
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II. vizsgálat: Stroke és TLR4 polimorfizmus 

 

 III. 3. 2. A II. vizsgálatba bevont betegek 

A tanulmányban 3 betegcsoport adatait dolgoztuk fel. Az első betegcsoportba az 

I. vizsgálat (Diabetes és TLR4 polimorfizmus) betegeit (n = 776) vontuk be. Az 

ischaemias agyi keringészavar diagnózisát az erről szóló kórházi zárójelentések alapján 

állítottuk fel (agyi képalkotó vizsgálat - CT vagy MR lelet –szükséges volt).  

Ezen kívül további 2 eset-kontroll betegcsoportban elemeztük a TLR4 gén 

polimorfizmusát. E 2 csoport (továbbiakban IIa és IIb csoport) friss ischaemias agyi 

keringészavart elszenvedett betegekből és átlagéletkorban megfelelő kontroll 

személyekből állt. Mindkét csoportban a bevonásra került betegeket friss ischaemias 

agyi történés (TIA vagy ischaemias stroke) miatt kezelték a heidelbergi Karls-Ruprecht 

Egyetem Neurológiai Klinikáján. A kontrollcsoportok résztvevőit véletlenszerűen 

választották ki a Klinika területi ellátásába tartozó lakosságból. Feltétel volt a dél-

nyugat németországi tartózkodási hely, mivel a betegek döntő többsége is ebből a 

régióból került a Klinikára. Kizárási kritériumként szerepelt bármely agyi történés az 

anamnézisben. A vizsgálatot a Karls-Ruprecht Egyetem Etikai Bizottsága jóváhagyta. 

Mind a betegek, mind a kontroll csoportban szereplő személyek írásbeli és szóbeli 

tájékoztatásban részesültek, beleegyező nyilatkoztatot töltöttek ki. 

 

III. 3. 2. 1. A II. vizsgálat diagnosztikai kritériumai 

A cerebralis ischaemia diagnózisát a kórtörténet és a szakorvosi neurológiai 

vizsgálat alapján állították fel, amelynek döntő eleme a hirtelen jelentkező, fokális 

neurológia deficit megjelenése volt, valamint a nem ischaemias eredet kizárása 

képalkotó vizsgálatokkal (CT vagy MR vizsgálat). A betegek teljes klinikai 

kivizsgáláson estek át, beleértve a nyaki Duplex, a transcraniális Duplex ultrahang 

vizsgálatot, az echokardiográfiás vizsgálatot a lehetséges szív eredetű emboliaforrás 

vagy a jobb-bal irányú shunt kizására céljából. Minden betegnél történt továbbá digitális 

artériás angiográfia és lumbálpunkció. Az ischemias agyi történés további felosztása a 

Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) alapján történt66.  

A klasszikus kockázati tényezők (magas vérnyomás, diabetes mellitus, 

hiperkoleszterinaemia, dohányzás) felmérésére standardizált kérdőívet használtunk. 
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Magas vérnyomást többszöri, 140Hgmm-nél magasabb szisztolés eredmények esetén, 

vagy antihipertenzív gyógyszerek szedése alapján diagnosztizáltunk. Cukorbetegséget 

kétszeri 7 mmol/l-nél nagyobb éhomi vércukorérték vagy antidiabetikus 

gyógyszer/inzulin terápia esetén diagnosztizáltunk. Lipidcsökkentő terápia vagy éhomi 

vérvétel során 5,7 mmol/l-nél magasabb összkoleszterin szint esetén 

hiperkoleszterinaemia diagnózist jegyeztünk be. Rendszeres dohányzás, vagy 10 évnél 

rövidebb absztinencia esetén soroltuk a betegeket a dohányzó kategóriába.  

A IIa csoportba (n = 128 beteg és 139 kontroll) életkori megkötés nélkül 

választottunk be betegeket, ehhez megfelelő kontrollcsoportot választva ki a környező 

lakosságból.   

A IIb csoportba (n = 171 beteg és 204 kontroll) 50 év alatti, klasszikus kockázati 

tényezőkkel nem vagy alig rendelkező betegeket és megfelelő kontrollszemélyeket 

válaszottunk be.  

 

III. vizsgálat: Periodontitis és TLR4 polimorfizmus 

 

III. 3. 3. A III. vizsgálatba bevont betegek   

A vizsgálatba a heidelbergi Karls-Ruprecht Egyetemi Fejklinikának Fogászati- 

és Szájsebészeti Ambulanciáján megjelentek közül 129 személyt vontunk be. A bevont 

személyek 30 és 60 év közöttiek voltak és valamennyien a kaukázusi rasszhoz tartoztak. 

Minden résztvevő külön-külön írásos beleegyező nyilatkozatot írt alá a vizsgálatban 

való résztvételhez és a röntgenvizsgálathoz. A vizsgálatot a Karls-Ruprecht Egyetemi 

Etikai Bizottság engedélyezte. Kizárási feltételként vettük a terhességet, a vizsgálatot 

megelőző hetekben történt antibiotikus kezelést. 

 

III. 3. 3. 1. A III. vizsgálat diagnosztikai kritériumai  

A beteget minden esetben gyakorlott asszisztens kérdezte ki egy standardizált 

kérdőív segítségével a korábbi betegségekről, a periodontitis kockázati tényezőiről 

(dohányzás, alkohol fogyasztás, étkezési szokások, szájhigiénia, gyógyszeres kezelés, 

szociális tényezők). A fogászati vizsgálatot egy fogszakorvos végezte standardizált 

feltételek között a Karls-Ruprecht Egyetem Fejklinika Szájsebészeti Ambulanciáján. Az 

állkapocsról és fogakról készült panoráma röntgenfelvételt egy képzett szájsebész 
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elemezte. A fogorvos és a szájsebész egymástól függetlenül, egymás eredményeit nem 

ismerve elemezte a betegeket és a hozzátartozó felvételeket. A peridontitis diagnózisát a 

megfelelő kritériumok67 megléte esetén állították fel.  

 

III. 4.  Statisztikai elemzés 

A csoportok jellemzésénél a folyamatos értékek (életkor, diabetes időtartam, 

stb..) átlagát és az aszimptotikus 95%-os confidencia intervallumot adtuk meg (95% 

CI). Bináris értékeknél a százalékos arányt és a 95%-os CI-t adtuk meg. Az így 

feldolgozott adatok a csoportok közötti homogenitás összehasonlítását szolgálták. Az 

eredményeket elsőként egyváltozós tesztekkel hasonlítottuk össze (folyamatos érték 

esetén Mann-Whitney-U teszt, Student T-teszt, binaris adatok esetén Fischer’s exact 

tesztet használtunk). A különböző kockázati tényezők és a polimorfizmus egymáshoz 

való viszonyának tanulmányozásához többváltozós logisztikus regressziós tesztet 

használtunk. A csoportok közötti különbséget statisztikailag szignifikánsnak vettük, ha 

p < 0.05 volt. Az I. vizsgálatban az eredmény igazolására kölcsönhatást leíró taggal 

(interaction term) is elvégeztük a számításokat. A statisztikai módszer alacsony 

érzékenysége miatt a szignifikancia határt ebben a módszerben 0.2-nél állapítottuk meg. 

A statisztikai számításokhoz az SPSS 11.0-ás programcsomagot alkalmaztuk (SPSS, 

USA). 
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IV. Eredmények 

 

IV. 1. Az I. vizsgálat (Diabetes és TLR4) eredményei 

A vizsgálat egy monocentrikus, keresztmetszeti tanulmányként zajlott, amelyben 

776 kaukázusi rasszba tartozó cukorbeteg eredményeit dolgoztuk fel. A 776 beteg közül 

246 személy szenvedett 1-es típusú cukorbetegségben (1TDM: 1-es típusú diabetes 

mellitus), és 530 személy 2-es típusú cukorbetegségben (2TDM: 2-es típusú diabetes 

mellitus).  

Az 1TDM csoport 246 betege közül 27-en voltak heterozigóta hordozók az 

Asp299Gly polimorfizmusra [hordozók aránya (HA): 11,0%; allélfrekvencia (AF): 

5,5%], ugyanígy 27 személyt találtunk heterozigóta hordozónak a Thr399Ile 

polimorfizmusra [HA: 11,0%; AF: 5,5%]. A csoportban 26 beteg hordozta mindkét 

polimorfizmust [HA: 10,6%]. 

A 2TDM csoportban 530 személy közül 68 volt heterozigóta hordozó az 

Asp299Gly polimorfizmusra [HA: 12,8%; AF: 6,4%], és 67 beteg a Thr399Ile 

polimorfizmusra [HA: 12,6%; AF: 6,3%]. A csoportban 65 személy hordozta mindkét 

polimorfizmust [HA: 12,3%]. Mindössze 1 beteg volt homozigóta mindkét 

polimorfizmus allélra (Gly299Gly és Ile399Ile). 

A 299Gly allél önmagában (a 399Ile allél nélkül) nagyon ritkán fordult elő 

(AF:0,5%), és fordítva, a 399Ile önmagában csupán 0,4%-ban volt megtalálható a 776 

személyt magába foglaló betegcsoportban. A genotípus eloszlás Hardy-Weinberg 

egyensúlyban volt. Az allélfrekvenciát összehasonlítva a két cukorbetegség típus között 

szignifikáns különbség nem mutatkozott (p = 0.63). Tekintettel a két polimorfizmus 

nagy arányú koszegregációjára a  későbbi elemzésekben csak a mindkét polimorfizmust 

hordozókat elemeztük, az egyik vagy másik polimorfizmust hordozókat az 

elemzésekből kihagytuk. A 4. táblázat ennek megfelelően mutatja be a betegcsoportok 

jellemzőit genotípusra lebontva, mindkét cukorbeteg típusban. 
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4. táblázat: A betegek demográfiai jellemzői és szív-érrendszeri kockázati tényezői 

mindkét cukorbeteg típusban, genotípusra lebontva 

1-es típusú diabetes mellitus  2-es típusú diabetes mellitus 

vad típus 
Asp299Gly/ 
Thr399Ile 
genotípus 

p-érték vad típus    
Asp299Gly/ 
Thr399Ile 
genotípus 

p-érték 

    

n1 = 218 n2 = 26  n1 = 460 n2 = 65  

diabetes ideje 
(évek) 

18.7 
[17.1;20.4] 

20.8 
[15.4;26.2] 0.44∗) 11.5 

[10.6;12.3] 
10.7 [8.4;12.9] 0.44∗) 

női nem aránya 
(%) 

50 [43.4;56.6] 
42.3 

[23.3;61.3] 0.54+) 
43.9 

[39.4;48.4] 
46.2 [34.0;58.3] 0.79+) 

átlag életkor 
(évek) 

46.5 
[44.9;48.2] 

49.0 
[42.8;55.3] 0.51∗) 

65.6 
[64.6;66.5] 

63.8 [61.2;66.4] 0.14∗) 

dohányzás (%) 26.5 
[19.5;33.5] 

23.8 [5.6;42.0] 1.00+) 
25.5 

[20.6;30.5] 
26.3 [12.3;40.3] 1.00+) 

magas 
vérnyomás (%) 

32.7 
[26.5;38.9] 

26.9 [9.9;44.0] 0.66+) 
71.8 

[67.7;75.9] 
66.2 [54.7;77.7] 0.38+) 

HbA1c érték (%) 
7.3 [7.1;7.5] 7.3 [6.8;7.7] 0.58∗) 7.5 [7.4;7.7] 7.2 [6.8;7.5] 0.08∗) 

koleszterin érték 
(mmol/l) 4.94 [4.8;5.07] 

4.97         
[4.58 ;5.35] 0.90∗) 

5.05 
[4.94;5.15] 

4.94 [4.61;5.28] 0.49∗) 

triglicerid érték 
(mmol/l) 

1.05 
[0.94;1.15] 

0.91 [0.7;1.1] 0.53∗) 1.92 [1.8;2.02] 1.93 [1.55;2.32] 0.82∗) 

BMI (kg/m2) 25.4 
[24.9;25.9] 

25.0 
[23.9;26.2] 0.79∗) 

30.2 
[29.7;30.7] 

30.4 [29.1;31.7] 0.49∗) 

arányok vagy átlagok 95%-os CI-mal. *) Mann-Whitney-U-teszt; +) Fisher’s-exact teszt. 

 

A késői szövődmények közül a diabeteses nephropathiat és a perifériás 

neuropathiat vizsgáltuk. Az 1TDM csoportban a genotípus eloszlás nem különbözött 

sem a veseérintettség, sem a perifériás idegzavar tekintetében (nephropathia: p = 0.81; 

neuropathia: p = 1.00). 

A 2TDM csoportban a nephropathias szövődményt vizsgálva szintén nem 

mutatott különbséget a genotípus eloszlás (p = 0.59). Azonban a perifériás neuropathia 
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elemzésekor a 2-es típusú cukorbeteg csoportban erős asszociációt mutatott az TLR4 

Asp299Gly és a Thr399Ile genotípus a perifériás neuropathia előfordulásával. Míg a 

vad genotípust hordozóknál a perifériás neuropathia aránya 50,9% volt, addig az 

Asp299Gly és Thr399Ile genotípust hordozóknál ugyanez az arány csak 26,2% volt (p = 

0.0002; OR = 0.35 [95% CI: 0.19-0,61]) (5. táblázat). 

 

5.táblázat: A TLR4 polimorfizmus előfordulási gyakorisága nephropathiaban vagy 

perifériás neuropathiaban szenvedő 1-es és 2-es típusú cukorbetegekben  

 
1-es típusú diabetes mellitus 2-es típusú diabetes mellitus 

 

vad típus 

n = 218 

Asp299Gly

/ Thr399Ile 
genotípus 

n = 26 

p-érték Esély arány 
vad típus 

n = 460 

Asp299Gly/ 
Thr399Ile 
genotípus 

n = 65 

p-érték Esély arány 

nefropathia 
51 

(23.2%) 
5 (19.2%) 0.81 

0.79 
[0.28;2.20] 

183 
(39.4%) 

23 (35.4%) 0.59 
0.84 

[0.49;1.45] 

per. 
neuropathia 

64 
(29.1%) 

 7 (26.9%) 1.00 
0.90 

[0.36;2.24] 
  236 
(50.9%) 

17 (26.2%) 0.0002 
0.34 

[0.19;0.61] 

Az értékeket 95%-os CI-mal adtuk meg. A p-értéket Fisher’s exact teszttel számítottuk ki. 

 

Az eredmény alapján kölcsönhatási tag típusú számításokat (interaction term 

calculation) végeztünk, annak érdekekében, hogy megvizsgáljuk, vajon a TLR4 

polimorfizmus hatása a nephropathia és a neuropathia eloszlásban valóban diabetes 

típustól függő. A számítások nem mutattak összefüggést az Asp299Gly és Thr399Ile 

TLR4 gén polimorfizmus és a nephropathia között (p = 0.42), azonban összefüggést 

jeleztek a polimorfizmus és a neuropathia között (p = 0.19). 

A további elemzések során kvartilisekbe osztályoztuk az eseteket az életkor, a 

HbA1c és a diabetes időtartam alapján, hogy megvizsgáljuk, vajon a polimorfizmus és a 

neuropathia közti összefüggés a fenti jellemzőktől függ-e. Az elemzés hasonlóan magas 

szignifikanciát mutatott a TLR4 polimorfizmus és a perifériás neuropathia között 2-es 

típusú cukorbetegeknél (p = 0.0007).  

Az életkorhoz és a diabetes időtartamhoz igazított többváltozós, logisztikus 

regressziós analízis független asszociációt mutatott az Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 

genotípus és a perifériás neuropathia között 2-es típusú diabetes mellitusban (p = 

0.0005) (6. táblázat). Ilyen jellegű összefüggés nem mutatkozott a TLR4 polimorfizmus 
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és a perifériás neuropathia között 1-es típusú cukorbetegségben vagy a polimorfizmus 

és a nephropathia között bármely cukorbetegség típusban. 

 

6. táblázat: Többváltozós, logisztikus regressziós analízis a TLR4 gén Asp299Gly és 

Thr399Ile genotípusa és a perifériás neuropathia között 2-es típusú cukorbetegeknél. 

Esély arány < 1 mutatja a fordított összfüggést a diabeteses neuropathiaval.  

változók Esély arány 95%CI p-érték 

nem (férfi) 1.40 [0.94;2.09] 0.0963 

magas vérnyomás 1.40 [0.89;2.19] 0.1485 

életkor 1.05 [1.03;1.07] <0.0001 

HbA1c 1.14 [ 0.99;1.31] 0.0637 

diabetes időtartam 1.05 [1.02;1.07] 0.0004 

TLR4 polimorfizmus 0.31 [0.16;0.60] 0.0005 
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IV. 2. A II. vizsgálat (Stroke és TLR4) eredményei  

A vizsgálat 3 alcsoport eredményeit elemezte.  

IV. 2. 1. első alcsoport eredménye 

Az első alcsoport az I. vizsgálatban bemutatott 776 cukorbetegből állt: 246 1-es 

típusú cukorbeteg és 530 2-es típusú cukorbeteg. Az 1-es típusú cukorbetegek 

átlagéletkora 46.8±12.6 év, diabetes időtartama 18.9± 12.1 év volt. A 2-es típusú 

cukorbetegcsoport átlagéletkora 65.3±10.8 év, átlagos diabetes időtartama 11.3±8.6 év 

volt (4. táblázat). Ennek a csoportnak a rektrospektív elemzését végeztük a TLR4 gén 

polimorfizmus és az agyi ischaemia összefüggésével kapcsolatban.  

A 1TDM csoportban 246 személy közül 27 beteg volt heterozigóta hordozó az 

Asp299Gly polimorfizmusra [hordozók aránya (HA): 11,0%; allélfrekvencia (AF): 

5,5%], ugyanígy 27 személyt találtunk heterozigóta hordozónak a Thr399Ile 

polimorfizmusra [HA: 11,0%; AF: 5,5%]. 26 beteg hordozta mindkét polimorfizmust 

[HA: 10,6%].  

A polimorfizmust hordozók közül (n = 26) 3 beteg esett át stroke-n, míg a vad 

allélt hordozók közül (n = 218) 8 szenvedett el agyi ischaemiás keringési zavart 

(11,53% vs. 3,63%) (7. táblázat). 

A 2TDM csoportban 530 személy közül 68 volt heterozigóta hordozó az 

Asp299Gly polimorfizmusra [HA: 12,8%; AF: 6,4%], és 67 beteg a Thr399Ile 

polimorfizmusra [HA: 12,6%; AF: 6,3%]. 65 személy hordozta mindkét polimorfizmust 

[HA: 12,3%]. Mindössze 1 beteg volt homozigóta mindkét polimorf allélra (Gly299Gly 

és Ile399Ile).  

A polimorfizmust hordozók közül (n = 65) 6 személynek szerepelt az 

anamnézisében ischaemias agyi történés, míg a vad típust hordozók közül (n = 460) 39 

személyt kezeltek stroke vagy TIA diagnózissal (9,23% vs. 8,47%) (7. táblázat). 
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7. táblázat: Az agyi ischaemias keringési zavar előfordulása cukorbeteg populációban 

TLR4 genotípusra lebontva 

+) Fisher’s exact teszt 

 

IV. 2. 2. A második alcsoport (IIa) eredménye 

A második alcsoportban 128 agyi keringési zavarban szenvedő beteget 

(átlagéletkor: 60±10.9 év) és életkorban megegyező, 139 főt magába foglaló kontroll 

csoportot (átlagéletkor 58±10.3 év) vizsgáltunk.  

A bevont személyek demográfiai jellemzőit és kockázat tényezőit 

összehasonlítva a magas vérnyomás, a diabetes mellitus és a dohányzás gyakoribb volt a 

betegcsoportban, mint a kontrollcsoportban (8. táblázat). A IIa alcsoport 128 betege 

közül 18 személy hordozta az Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 genotípust [HA: 14%; 

AF: 7%], míg a 139 kontroll személy közül 16-nál találtunk hasonló genotípust [HA: 

11,5%; AF: 5,75%]. A koszegregáció ebben az alcsoportban teljes volt, sem a 299Gly 

sem a 399Ile egymagában nem fordult elő. Mindegyik hordozó heterozigóta volt, 

homozigóta polimorfizmus hordozót nem találtunk. A hordozói arány nem különbözött 

szignifikánsan a beteg és a kontroll csoport között [p = 0.584; OR = 1.25; 95%CI:0.61-

2.58] (8. táblázat). Az életkorra, nemre és a klasszikus kockázati tényezőkre (magas 

vérnyomás, DM, dohányzás) igazított többváltozós, logisztikus, regressziós analízis 

megerősítette a fenti eredményeket [p = 0.572; OR = 1.26; 95%CI:0.57-2.8]. 

 
1-es típusú diabetes mellitus 2-es típusú diabetes mellitus 

 vad típus 

Asp299Gly

/ Thr399Ile 

genotípus 

p-érték, 

Esély arány 
vad típus 

Asp299Gly

/Thr399Ile 

genotípus 

p-érték, 

Esély arány 

 
n1 = 218 n2 = 26  n1 = 460 n2 = 65 

 

agyi 

ischaemias 

történés 

8 

(3.63%) 

3 

 (11.53%) 

p = 0.098+) 

OR = 3.45 

[95%CI:0.85-13.94] 

39 

(8.47%) 

6 

 (9.23%) 

p = 0.812+) 

OR = 1.13 

[95%CI:0.45-2.78] 
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8. táblázat: IIa eset-kontroll alcsoport demográfiai jellemzői, klasszikus kockázati 

tényezői és a TLR4 genotípus megoszlása 

IIa alcsoport  

 eset kontroll  
csoportok közötti 

különbség 

n 

stroke: 

TIA: 

128 

89 

39 

139 

 

átlag életkor (évek) 60 [49.1-70.9] 58 [47.7-68.3] n.s.*) 

női nem aránya 39 (30.5%) 38 (27.4 %) n.s.+) 

magas vérnyomás 73 (57%) 46 (33.1%) p < 0.001+) 

diabetes mellitus 31 (24.2%) 7 (5%) p < 0.001+) 

dohányzás 23 (18%) 0 p < 0.001+) 

hiperkoleszterinaemia 36 (28.1%) 35 (25.1%) n.s.+) 

Asp299Gly/Thr399Ile TLR4 

genotípus hordozói aránya 
18 (14%) 16 (11.5%) 

p = 0.584; 

Esély arány = 1.25 

[95%CI: 0.61-2.58] # 

*) Mann-Whitney-U teszt; +) Fisher’s exact teszt; #) egyváltozós elemzés; n.s.: nem szignifikáns; TIA: 

tranzient ischaemias attack. 

 

IV. 2. 3. A harmadik alcsoport (IIb) eredménye 

A harmadik alcsoport is eset-kontroll vizsgálat volt. Ebben a csoportban fiatal 

(50 év alatti), klasszikus kockázati tényezőkkel nem vagy alig rendelkező beteget 

választottunk be. Az alcsoportban 171 beteget (átlagéletkor 40.5±7.6 év) és életkorban 

megközelítőleg egyező, 204 főt magába foglaló kontroll csoportot (átlagéletkor 

35.2±9.2 év) elemeztünk.   

A demográfiai jellemzőket és a kockázati tényezőket elemezve a kontroll csoport 

fiatalabb volt és nagyobb volt a nők aránya. A magas vérnyomás, a diabetes mellitus és 

a hiperkoleszterinaemia szignifikánsan gyakoribb volt a keringési zavar miatt 

kezelteknél a kontroll csoporthoz képest (9. táblázat). A 171 betegből 20 hordozta az 

Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 genotípust [HA: 11,7%]. Egy betegnél Asp299Gly és 

Ile399Ile genotípust találtunk [299Gly AF: 5,85%; 399Ile AF: 6,1%]. A kontroll 

csoportban 204 személyből 19-en voltak mindkét allélra heterozigóta hordozók [HA: 
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9.3%], egy személy csak a Thr399Ile allélt hordozta a 299Gly nélkül [299Gly AF: 

4.65%; 399Ile AF: 4.9%]. A polimorfizmus előfordulási gyakorisága nem különbözött 

az eset és a kontroll csoport között [p = 0.499; OR = 1.29; 95%CI: 0.66-2.5] 

(9.táblázat). 

Az életkorra, a nemre, a magas vérnyomásra, a diabetes mellitusra és a 

hiperkoleszterinaemiara igazított többváltozós, logisztikus regressziós analízis szintén 

nem mutatott különbséget a két csoport között [p = 0.106; OR = 1.83; 95%CI: 0.88-3.8]. 

Az agyi keringési zavart felosztva TIA-ra és komplett stroke-ra egyik 

alcsoportban sem mutatkozott TLR4 genotípus függő eloszlás.  

 

9. táblázat: IIb eset-kontroll alcsoport demográfiai jellemzői, klasszikus kockázati 

tényezői és a TLR4 genotípus megoszlása 

  

IIb alcsoport  

 eset kontroll 
csoportok közötti 

különbségek 

n 

stroke: 

TIA: 

171 

122 

49 

204 

 

átlag életkor (évek) 40.5 [32.9-48.1] 35.2 [26-44.4] p < 0.001*) 

női nem aránya 66 (38.5%) 113 (55.4%) p = 0.001+) 

magas vérnyomás 56 (32.7%) 13 (6.37%) p < 0.001+) 

diabetes mellitus 17 (10%) 2 (1%) p < 0.001+) 

dohányzás 44 (25.7%) 69 (33.8%) n.s.+) 

hiperkoleszterinaemia 40 (23.4%) 19 (9.3%) p < 0.001+) 

Asp299Gly/Thr399Ile genotípus 

hordozói aránya 
20 (11.7%) 19 (9.3%) 

p = 0.499; 

Esély arány = 1.29 

[95%CI: 0.66-2.50]# 

*) Mann-Whitney-U teszt; +) Fisher’s exact teszt; #) egyváltozós elemzés; n.s.: nem szignifikáns; TIA: 

tranzient ischaemias attack. 
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IV. 3. A III. vizsgálat (Periodontitis és TLR4) eredményei 

A tanulmány monocentrikus, keresztmetszeti vizsgálatként zajlott. 129 személyt 

(85 férfit és 44 nőt) vontunk be a tanulmányba. Machtei kritériumai alapján67 75 

személynél (58,1%) állították fel a periodontitis diagnózisát. A többi 54 személyt 

(41,9%) periodontálisan egészségesnek véleményezték, és kontroll csoportként 

szolgáltak a későbbiekben. A 129 személyből 12-en hordozták az Asp299Gly és 

Thr399Ile TLR4 genotípust [HA: 9,3%]. Ebből 10 személy [HA: 13,3%] a periodontitis 

csoportból és 2 személy [HA: 3,7%] a kontroll csoportból. A koszegregáció ebben a 

vizsgálatban teljes volt, sem a 299Gly, sem a 399Ile egyedül nem fordult elő. 

Homozigóta hordozó nem volt a vizsgált személyek között. Az egyváltozós statisztikai 

számításban a periodontitis és a TLR4 genotípus közti összefüggés a szignifikancia 

határához közeli értéket adott, de azt el nem érte [p = 0.073] (10. táblázat). 

A periodontális paramétereket vizsgálva az Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 

genotípust hordozóknál azonban szignifikánsan nagyobb csontvesztés (p = 0.032) és 

ínytapadási veszteség (clinical attachment loss) (p = 0.042) volt kimutatható (11. 

táblázat). 

A dohányzást, a nemet, az életkort magába foglaló többváltozós, logisztikus 

regressziós analízis egy erős tendenciát mutatott a TLR4 genotípus és a periodontitis 

között [p = 0.063; OR: 4.000; 95%CI: 0.839-19.061]. 
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10.táblázat: A periodontitises és a kontroll személyek demográfiai jellemzői, a 

periodontitis kockázati tényezői és a TLR4 genotípus megoszlása 

 periodontitis kontroll p-érték 

n 75 (58.1%) 54 (41.9%)  

női nem 19 (25,3%) 25 (46,3%) 0.015 

átlag életkor ± SD(év) 54±6 49±10 0.042 

hiányzó fogak 

hiánytalan fogazat 

7.0±9.0 

68 (90.7%) 

6.5±6.1 

44 (81.4%) 

n.s. 

n.s. 

gingivitis index 0.81±0.35 0.58±0.36 <0.001 

plaque index 1.56±0.48 1.24±0.43 <0.001 

átlagos klinikai tapadási veszteség [mm] 4.6±1.1 3.2±0.4 <0.001 

helyi kockázati tényezők jelenléte 54 (72.0%) 29 (53,7%) n.s. 

Iskolázottság 24 (32.0%) 30 (55.5%) 0.011 

egyetemi vagy főiskolai végzettség 34 (45.3%) 32 (59.3%) n.s. 

diabetes mellitus 8 (10.6%) 3 (5.6%) n.s. 

Dohányzás 

mennyiség [doboz/év] 

42 (56.0%) 

16±21 

24 (44.4%) 

11±21 

n.s. 

0.034 

Fogorvosi vizsgálat (>2 alkalom) 34 (45.3%) 25 (46.3%) n.s. 

Asp299Gly és Thr399Ile 10 (13.3%) 2 (3.7%) 0.073 

n.s.: nem szignifikáns 
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11. táblázat: Periodontális paraméterek a TLR4 genotípus lebontásában 

 vad típus 
Asp299Gly 

Thr399Ile 
p-érték 

N 117 (90.7%) 12 (9.3%)  

női nem 41 (35%) 3 (25%) n.s. 

átlag életkor ± SD (év) 52±8 52±5 n.s. 

hiányzó fogak 

hiánytalan fogazat 

7.5±8.3 

106 (90.6%) 

7.5±8.3 

11 (91.7%) 

n.s. 

n.s. 

gingivitis index 0.73±0.36 0.60±0.43 n.s. 

plaque index 1.42±0.47 1.48±0.59 n.s. 

átlagos klinikai tapadási veszteség [mm] 4.0±±±±1.0 4.6±±±±1.8 0.042 

átlagos tasak mélység [mm] 3.7±0.8 4.1±1.2 n.s. 

átlagos radiológiai csontvesztés [mm] 2.9±±±±1.4 3.9±±±±2.2 0.032 

helyi kockázati tényezők jelenléte 76 (64.9%) 7 (58.3%) n.s. 

iskolázottság 49 (41.8%) 5 (41.7%) n.s. 

egyetemi vagy főiskolai végzettség 59 (50.4%) 7 (58.3%) n.s. 

diabetes mellitus 11 (9.4%) 2 (16.7%) n.s. 

dohányzás 

mennyiség [doboz/év] 

63 (53.8%) 

14±21 

8 (66.7%) 

23±22 

n.s. 

n.s. 

Fogorvosi vizsgálat (>2 alkalom) 54 (46.2%) 5 (41.7%) n.s. 

n.s.: nem szignifikáns 
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V. Megbeszélés 

  

A diabetes mellitus, az ischaemias agyi történés és a krónikus periodontitis 

három gyakori népbetegség. A természetes immunválasz változó mértékben, de 

mindhárom betegség kialakulásában részt vesz31,44,57. Azt azonban korábban nem 

vizsgálták, hogy a természetes immunitás TLR4 mediálta részének van-e szerepe a fenti 

megbetegedésekben. E kérdés első megközelítésére három tanulmányban vizsgáltuk a 

Toll-like receptor 4 génen gyakran előforduló koszegregációs polimorfizmus pár és a 

diabetes mellitus, az ischaemias agyi történés valamint a krónikus periodontitis közötti 

összefüggést. A három vizsgálatban összesen 1546 beteg TLR4 genotípusát határoztuk 

meg. Az 1546 vizsgált személyből 179 hordozta heterozigóta formában az Asp299Gly 

és Thr399Ile allélokat. Mindössze egy személynél volt jelen mindkét polimorfizmus 

homozigóta formában, továbbá egy személynél csak az Ile399 homozigóta allélpár. Az 

átlagos hordozási arány a vizsgálatok alapján 11,5%. Az allélfrekvenciák mindegyik 

vizsgálatban a kaukázusi populációkban megfigyelt gyakorisági tartományon belül 

voltak12,14,68.  

Tekintettel a betegségek eltérő kórélettanára, a vizsgálatok eltérő felépítésére a 

következőben az egyes vizsgálatok eredményei külön-külön alfejezetben kerülnek 

megbeszélésre. 

 

V. 1. A TLR4 polimorfizmus csökkentheti a diabeteses neuropathia kockázatát 2-

es típusú diabetes mellitusban 

Az I. vizsgálatban a TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile genotípust vizsgáltuk 1-es és 2-

es típusú diabetes mellitusban és mikrovaszkuláris szövődményeiben. Közvetlen 

összefüggést a TLR4 polimorfizmus és a cukorbetegség típusa között nem találtunk. 

Eredményünket más európai munkacsoportok ezirányú vizsgálatai is alátámasztják68-70. 

A késői szövődményeket elemezve azonban szoros összefüggést mutatkozott a TLR4 

polimorfizmus és a perifériás neuropathia csökkent előfordulási aránya között 2-es 

típusú diabetes mellitusban. Ilyen összefüggést 1-es típusú diabetes mellitusban vagy 

nephropathiaval kapcsolatban nem tudtunk kimutatni. A diabetes mellitus 

mikrovaszkuláris szövődményei és a TLR4 kapcsolatáról a jelen tanulmányon kívül 

mindezidáig más szakirodalmi adat nem ismert. 
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A TLR4 polimorfizmus és a perifériás neuropathia közötti összefüggést csak 2-es 

típusú diabetes mellitusban sikerült kimutatni. A típus-függő TLR4 hatást kiegészítő 

statisztikai módszerrel (interaction term method) is sikerült megerősíteni. A vizsgálat 

eredménye alátámasztja azt a felvetést, amely szerint a perifériás neuropathia 

kialakulása eltérő lehet 1-es és 2-es típusú diabetesben71. Az összefüggés hátterében álló 

részletes pathomechanizmus azonban ma még ismeretlen.  

A diabeteses neuropathia kialakulása multifaktoriális. Szerepet játszanak benne 

metabolikus, vaszkuláris és autoimmun tényezők. Az idegeket károsítja a fokozott 

oxidatív stressz és a regenerációt gátolja a csökkent neurohormonális növekedési 

faktor72. 

A TLR4 számos sejten expresszálódik, többek közt a perifériás idegeken is73. A 

TLR4 aktivációkor számos gyulladást indukáló citokin, peptid, kemokin expresszió 

indul be, amelyek részt vesznek az antimikrobális védelemben, az apoptózisban, a 

fagocitózisban, a szabadgyök képzésben, az adaptív immunválasz beindításában5,74. A 

subklinikus gyulladási folyamatok kiváltásában és fenntartásában is valószínűsíthető a 

TLR4 befolyása12,35,75.  

A TLR4 polimorfizmusról kimutatták, hogy a ligand-kötő régiót érinti és 

valószínűleg csökkenti a ligand-receptor kötődést20. Mivel a neuropathia kialakulása 

nem kórokozó okozta megbetegedés, feltételezhető, hogy az endogén ligandok ( pl.: 

oxLDL, hsp60) kötése elől véd a receptor polimorfizmus. E ligandokról ismert, hogy a 

sejten belül oxidatív stresszt képesek kiváltani. A krónikus sejten belüli oxidatív stressz 

a diabeteses késői szövődmény kialakulásának egyik meghatározó folyamata. A 

csökkent endogén ligand-TLR4 receptor kötődés mérsékelheti az oxidatív stresszt, 

ezáltal csökkentheti az idegkárosodás kialakulását.  

A szövődmények kialakulásában döntő tényező a vércukorszint. A TLR4 

vércukorszint függő expressziójáról korlátozott adatok állnak rendelkezésre. 1-es típusú 

cukorbetegek moncitáján emelkedett TLR4 expressziót mutattak ki76. Ugyanakkor a 

vércukorcsökkentés a TLR4 expressziót nem mérsékelte állatkísérletben77.  

A TLR4 intracelluláris jelátvivő folyamata a transzkripciós faktor Nf-κB-t 

indukálja, amelyről ismert, hogy széleskörű proinflammatórikus válasz kialakítását 

indítja be. Egy másik Nf-κB-t indukáló PRR-ről, a RAGE-ről kimutatták, hogy a 

receptor aktivációja nemcsak a diabeteses neuropathia kialakításában, de a 
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fájdalomérzet megjelenésében is központi szerepet játszik78. Kísérleti diabeteses 

neuropathia vizsgálat kimutatta, hogy a specifikus Nf-κB inhibitorok, mint a pDTC 

(pyrolidine dithiocarbamate) és a TLCK (N-α-tosil-L-lysine-chloromethyl ketone) 

nemcsak csökkentik az Nf-κB aktivációt diabeteses egerek idegrostjaiban, de javítják az 

ingerületvezetési sebességet is ezekben idegekben79. Ezzel összhangban hosszú ideje 

diabetesben szenvedő betegek perifériás idegeinek vizsgálatakor aktivált Nf-κB 

expressziót mutattak ki az epineurális és endoneurális szövetekben78. Ezek az adatok az 

Nf-κB szerepét valószínűsítik a diabeteses neuropathia során kialakuló idegi 

diszfunkcióban.  

A TLR4 polimorfizmus csökkenti a ligand-receptor kötődést és  csökkentheti az 

intracelluláris jelátvivő folyamatokat, amelyek végül Nf-κB aktivációt okoznak. A 

csökkent Nf-κB aktiváció kisebb mértékű proinflammatorikus citokin, kemokin és 

adhéziós molekula expressziót válthat ki, amely ilyen módon védheti az idegek 

károsodását a gyulladásos folyamattól. Ennek alátámasztásához szükséges lenne 

azonban kimutatni, hogy a TLR4 polimorfizmus valóban kisebb Nf-κB aktivációt és 

kisebb proinflammatórikus citokin expressziót okoz 2-es típusú diabetesesek iderostjain.  

 

V. 2. A TLR4 polimorfizmus nem befolyásolja az agyi ischaemia kialakulásának 

kockázatát 

Korábbi vizsgálat kimutatta, hogy a TLR4 polimorfizmus csökkenti a carotis 

atheroszklerozis kockázatát és csökkenti a gyulladásos markerek szintjét12. Az 

ischaemias neuronkárosodásban kimutatták a TLR4 aktiváció szerepét és állatkísérletek 

alapján a csökkent TLR4 jelátvivő folyamat mérsékli az ischaemias 

neuronkárosodást80,81. 

Ezek az adatok felvetették a lehetőségét annak, hogy a TLR4 polimorfizmus 

befolyásolhatja a klinikai végpont, az ischaemias agyi történés kockázatát. A II. 

vizsgálatban ezért a TLR4 polimorfizmus és az agyi ischaemia közötti összefüggést 

vizsgáltuk. Három különböző populációban kerestük a lehetséges összefüggést: egy 

magas kockázatú csoportban (diabetes mellitus csoport), egy idősebb betegekből álló 

csoportban, akik nagy arányban rendelkeztek a klasszikus kockázati tényezőkkel; 

valamint egy fiatalabb betegekből álló csoportban – akik az előző csoporttal ellentétben 

– kisebb mértékben rendelkeztek a klasszikus kockázati tényezőkkel. Egyik csoportban 
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sem sikerült összefüggést kimutatni az Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 genotípus 

valamint a stroke/TIA között. Eredményeink alapján a TLR4 polimorfizmus carotis 

atheroszklerozisra kifejtett védőhatása nem jár együtt a klinikai végpont, az agyi 

ischaemias történések csökkent kockázatával. Hasonló eredménnyel zárult vizsgálatok 

születtek az elmúlt években82,83. 

Az eredmény értékelésénél figyelembe kell venni a TLR4 polimorfizmus kettős hatását. 

Az egyik a fent leírt atheroszklerozis kockázatot csökkentő hatás, amely védőfaktorként 

szerepelhet a stroke kialakulásában. Ugyanakkor a TLR4 polimorfizmusról kimutatták, 

hogy csökkenti a Gram-negatív baktériumok elleni védekező képességet, és a 

polimorfizmust hordozók ezáltal érzékenyebbek a bakteriális fertőzésre12,14. Klinikai 

vizsgálatok kimutatták, hogy a bakteriális fertőzés emeli az agyi ischaemias történések 

kockázatát84,85. Erre a kérdésre kontrollált TLR4 expresszióval rendelkező 

állatkísérletek adhatják meg a választ.  

 

Kiechl és munkatársai által közölt Bruneck vizsgálat után több kutatócsoport 

vizsgálta a TLR4 polimorfizmus és az atheroszklerozis közötti összefüggést. Az 

eredmények egymásnak ellentmondóak86-88. A legnagyobb esetszámú, prospektív 

vizsgálat nem talált összefüggést az arteria carotis intima-media vastagság és a TLR4 

polimorfizmus között54. A vizsgálatok eredményei közötti ellentmondás adódhat a 

populáció nagyságából vagy a polimorfizmus populáción belüli gyakoriságából. 

Azonban valószínűsíthető, hogy a stroke kockázatát – a saját és más munkacsoportok 

eredményei alapján – a TLR4 polimorfizmus nem befolyásolja. Azonban a stroke 

kialakulásának kockázatában poligénes multifaktoriális eredet szerepet játszhat, és 

további teljes genomot érintő SNP asszociációs vizsgálatok segíthetnek a genetikai 

rizikó profil pontosabb megértéséhez. 

 

 

V. 3. A TLR4 polimorfizmus befolyásolhatja a periodontitis kockázatát 

A harmadik vizsgálatban a döntően Gram-negatív baktérium kiváltotta krónikus 

fogágy gyulladás kockázatát és a TLR4 polimorfizmus kapcsolatát vizsgáltuk. A 

vizsgálat statisztikai szignifikáns összefüggést nem tudott kimutatni a krónikus 

periodontitis valamint az Asp299Gly és Thr399Ile TLR4 genotípus között. Azonban 
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mind az egyvariációs, mind a több variációs analízis a szignifikancia határához közeli 

értéket adott, amely talán egy nagyobb esetszámú vizsgálatban a szignifikáns szintet is 

elérte volna. Ugyanakkor az Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmust hordozó 

személyekben szignifikánsan nagyobb mértékű klinikai tapadási veszteséget és 

radiológiai csontvesztést találtunk. Ennek alapján a TLR4 polimorfizmus szerepe nem 

kizárható a krónikus peridontitis kockázatában.  

Az irodalomban jelenleg egymásnak ellentmondó eredményeket találunk a 

TLR4 polimorfizmus és a krónikus periodontitis összefüggésével kapcsolatban61,89-93, 

amelynek hátterében a különböző klinikai kiválasztó kritériumok, a különböző etnikai 

populáció és demográfiai adatok állhatnak. A legnagyobb probléma az eddig született 

vizsgálatokkal (beleértve a sajátunkat is), hogy meglehetősen kis esetszámot 

tartalmaznak, amely nem meggyőző statisztikai erőt ad az eredmények alátámasztására. 

A kis esetszámú vizsgálatokban az összefüggést számos, figyelembe nem vett faktor 

befolyásolhatja. 

A periodontitis kockázatára specifikus genetikai, klinikai vagy laboratóriumi 

paraméterek ismerete elősegíthetné a nagy kockázatú betegek kiszűrését. Eredményeink 

azt támasztják alá, hogy a TLR4 polimorfizmus nem elegséges genetikai marker a 

krónikus peridontitis hajlmanák vizsgálatához a klinikai gyakorlatban.  

 

 A Toll-like receptorhoz hasonló szerkezetű és funkciójú receptorcsalád, a 

„nucleotide oligomerisation domain” (NOD) 1 és 2. A NOD1 és 2 intracelluláris PRR-

k, amelyek a TLR-hez homológ LRR-rel a bakteriális peptidoglikánok megkötésével 

aktiválódnak, és proinflammatorikus választ indítanak el94. A NOD receptorok a TLR 

aktivációs útvonaltól függetlenek, de feltehetőleg a TLR-rel szingergista hatást 

gyakorolnak a természetes immunválasz aktiválásában8,94. A NOD2 mutációi 

(3020insC,Arg702Trp, Gly908Arg, leu1007fsinsC) a Crohn betegség kockázatát 

fokozzák94. Diabetes mellitusban a NOD1 vagy NOD2 szerepe nem feltárt, egy NOD2 

mutációval kapcsolatos vizsgálat 1-es típusú diabetes mellitussal nem talált 

összefüggést95, 2-es típusú diabetes mellitusban nem vizsgálták. 

Az ischaemias agyi történés és NOD közötti összefüggést egy tanulmány 

vizsgálta. Három tanulmány foglalkozott a NOD mutáció hatásával periodontitisben. 
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Sem az agyi ischaemia, sem a periodontitis kockázatát a NOD polimorfizmus nem 

befolyásolta96-99. 

 

Az elmúlt évek TLR4-gyel kapcsolatos kutatásai alapján vált ismertté, hogy a 

receptor jelentősége messze túlnyúlik az egyszerű antibakteriális védelmen. A TLR4 

nem fertőzéses eredetű megbetegedések kialakulásában is döntő szereppel bír8,18,28. 

Ennek a megfigyelésnek az evolúciós fontosságát az elmúlt évszázadban lezajlott 

társadalmi és egészségügyi fejlődés adhatja. 

A TLR4 polimorfizmus csökkent citokin expresszióval és ezáltal mérsékeltebb 

válaszreakcióval bírhat a fertőző vagy éppen a nem fertőző eredetű behatásokkal 

szemben. Egyes elképzelések szerint a TLR4 polimorfizmus szelekciós hátrányt 

jelenthetett a törzsfejlődés korábbi szakaszában. Az elmúlt évszázad kezdetéig az 

infekciós eredetű megbetegedések és halálozások álltak előtérben. A fertőzés 

leküzdésére megfelelő gyulladásos válaszreakiót kiváltó genotípusok (pl.: TLR4 vad 

típus) szelekciós előnyt jelenthettek a túlélésben a csökkent gyulladásos 

válaszreakcióval bíró genotípusokkal szemben (pl.: TLR4 Asp299Gly/Thr399Ile). 

Ugyanakkor, a mai modern társadalomban, ahol a megbetegedések döntő hányada nem 

fertőzéses eredetű, hanem az egészségtelen életmód miatt alakul ki, a korábbi szelekciós 

előny visszájára fordulhat. A jelenkori népbetegségek, mint az atheroszklerozis, a 

diabetes mellitus, az osteoporozis sokkal nagyobb terhet jelentenek a mostani 

egészségügyre, mint a fertőzések. A nem fertőzéses eredetű népbetegségek szintén 

gyulladásos komponensekkel bírnak, amelyeket a szervezet generál az egészségtelen 

életmódra/táplalkozásra védekezésül. Az így kialakuló krónikus gyulladásos reakció 

hosszútávon károsítja a különböző szerveket, csökkentve ezzel a túlélést.  

Azáltal, hogy a TLR4 gén polimorfizmus a behatásokra mérsékeltebb 

gyulladásos válaszreakciót generálhat a szervezetben és a különböző szervekben, a 

korábban szelekciós hátrányként szereplő genetikai variáció a mai társadalomban 

szelekciós előnnyé változhat100,101.  
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VI. Következtetések 

 

- A Toll-like receptor 4 gén Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmus gyakorisága 

nem különbözik 1-es és 2-es típusú cukorbetegségben és nem különbözik a populációs 

átlagtól. 

 

- A TLR4 gén Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmust hordozó 2-es típusú 

cukorbetegekben a perifériás neuropathia előfordulása szignifikánsabb alacsonyabb a 

vad típust hordozókhoz képest. 

 

- A TLR4 gén Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmus nem befolyásolja az agyi 

ischaemias történés kockázatát. 

 

- A TLR4 gén Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmus nem elégséges genetikai 

marker a krónikus periodontitis kockázatának felméréséhez. 
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VII. Összefoglalás 

 

A Toll-like receptor 4-ről (TLR4), a természetes immunválasz egyik központi 

mediátoráról ismert, hogy a mikroorganizmusok elleni védekezésen túl más, nem 

fertőző ágensek okozta betegségben is, mint például az atheroszklerozisban fontos 

szerepet játszik. A TLR4 Asp299Gly és Thr399Ile genotípusról kimutatták, hogy 

csökkentheti a pro-inflammatorikus citokin szintet, növelheti a Gram-negatív fertőzések 

iránti fogékonyságot, de csökkentheti a carotis atheroszklerozis kockázatát.  

Három különböző betegségben vizsgáltuk a TLR4 gén polimorfizmus 

befolyását. Tekintettel arra, hogy egyre több adat támasztja alá a szerzett immunitás és a 

gyulladásos folyamatok fontosságát a cukorbetegség pathogenezisében, az első 

tanulmányban a TLR4 gén polimorfizmus és a diabetes mellitus valamint annak 

mikrovaszkuláris szövődményei közötti összefüggést vizsgáltuk.  

A csökkent carotis atherosklerozis kockázat miatt a második tanulmányban a 

TLR4 gén polimorfizmus és az agyi ischaemias történés kockázata közötti összefüggést 

vizsgáltuk.  

A harmadik tanulmányban a döntően Gram-negatív baktériumok okozta 

krónikus periodontitis kockázata és a TLR4 gén polimorfizmus közötti összefüggést 

vizsgáltuk. A TLR4 genotípus meghatározásához mindhárom tanulmányban polimeráz 

láncreakciót és endonukleáz hasítást végeztünk, amelyet gélelektroforézises módszerrel 

detektáltunk.  

A TLR4 gén Asp299Gly és Thr399Ile polimorfizmus gyakorisága nem 

különbözött 1-es és 2-es típusú diabetes mellitusban. 1-es típusú cukorbetegeknél sem 

neuropathiával sem nefropathiaval nem tudtunk kimutatni összefüggést. A TLR4 gén 

polimorfizmus a diabeteses perifériás neuropathia ritkább előfordulásával mutatott 

összefüggést 2-es típusú cukorbetegekben, hasonló összefüggés nefropathiával nem 

mutatkozott.  

A TLR4 gén polimorfizmus feltételezett carotis atheroszklerozist csökkentő 

hatása ellenére nem mutatott összefüggést az agyi ischaemias történés kockázatával 

három különböző populációt vizsgálva. 
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A TLR4 gén polimorfizmus nem mutatott sziginfikáns összefüggést a krónikus 

periodontitis kockázatával, habár szignifikánsabb nagyobb klinikai tapadási 

veszteséggel és radiológiai csontvesztéssel asszociált a vizsgált populációban. 

 

Eredményeink alapján diabetes mellitusban, ischaemias agyi történésben és 

krónikus periodontitisben a TLR4 genotípus nem megfelelően érzékeny genetikai 

marker a különböző kockázatok megbecsüléséhez. Ezért a mindennapi klinikai 

gyakorlatban a TLR4 genotípus meghatározása nem javasolt. A TLR4 2-es típusú 

diabetes mellitus perifériás neuropathia kialakulásában betöltött szerepének 

megismeréséhez további állat- vagy célzott sejtkísérletek szükségesek! 

 



 55 

VIII. Summary 

 

Toll-like receptor 4 (TLR4), a central mediator of the innate immune response has been 

shown to play an important role not only in the defense mechanism against 

microorganism, but also other non-infectious inflammatory diseases such as 

atherosclerosis. The common co-segregation polymorphisms of the TLR4 gene 

Asp299Gly and Thr399Ile have been shown to be associated with increased 

susceptibility for Gram-negative infections, but with a lower risk of carotid 

atherosclerosis and a reduced level of certain proinflammatory cytokines. Our aim was 

to study the influence of the TLR4 gene polymorphisms in different diseases. 

Accumulating evidence suggests that acquired immunity as well as 

inflammation may take part in the pathogenesis of diabetes and its late complications. 

In the first study we investigated the association between the polymorphisms of the 

TLR4 gene and diabetes mellitus with its late microvascular complications.  

Furthermore, based on the data presenting a reduced risk of carotid 

atherosclerosis in carriers of the TLR4 gene polymorphisms, we studied the association 

between these polymorphisms and the risk of cerebral ischemia.  

Finally, we studied the association of the TLR4 gene polymorphisms and the 

risk of chronic periodontitis mainly caused by Gram-negative bacteria. In all studies the 

alleles of both polymorphisms were detected by PCR and subsequent cleveage by 

restriction endonucleases followed by gelelectrophoresis.  

No difference was found in the prevalence of Asp299Gly and Thr399Ile 

polymorphisms in patients with type 1 and type 2 diabetes. No association with diabetic 

neuropathy or diabetic nephropathy was found in patient with type 1 diabetes. In 

patients with type 2 diabetes, heterozygote carriers of the Asp299Gly and Thr399Ile 

TLR4 genotypes had a significantly reduced prevalence of peripheral neuropathy, while 

there was no association with diabetic nephropathy. 

Although TLR4 gene polymorphisms might have a protective role in carotid 

atherosclerosis risk, we failed to show any association between the TLR4 gene 

polymorphisms and the risk of cerebral ischemia in three independent populations. 

Furthermore, TLR4 gene polymorhisms were not associated significantly with 

the risk of chronic periodontitis, however, in patients carrying the Asp299Gly and 
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Thr399Ile genotypes significantly more clinical attachment loss and radiographic bone 

loss were detected. 

Taken together, the TLR4 gene polymorphisms are not enough sensitive genetic 

markers for risk stratification either in diabetes mellitus or in cerebral ischaemia or in 

chronic periodontitis. The data presented here do not lend themselves to use for clinical 

routine. However, the association found with peripheral neuropathy in type 2 diabetes 

should initate further animal and cell culture studies.  
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