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BEVEZETÉS 

Doktori munkám középpontjában az 1-es típusú diabetes mellitus-al 
(1TDM) és annak patomechanizmusában jelentős szereppel bíró hősokk 
fehérjékkel kapcsolatos kutatások álltak.  
Az immunogén patomechanizmus mellett vizsgáltam az immunizálás, mint 
újszerű terápiás lehetőség hatásait. Nagyon fontosnak tartottam továbbá a 
diabetes patomechanizmusa mellett, a kardiovaszkuláris szövődmények 
vizsgálatát is. 
Elsőként a humán kísérleteimben a diabeteses autoimmun folyamat 
feltételezett okának, az immunregulációs zavarnak a jellegét vizsgáltam. 
Frissen diagnosztizált 1-es típusú diabeteses betegek esetén a különböző 
cél-antigénekkel, köztük hősokk fehérjékkel és peptidekkel, történő in vitro 
stimuláció során a Th1/Th2 arányt és Th1 típusú sejtválasz irányába 
eltolódó immunválaszt elemeztem. 
Másodsorban az állatkísérleteim során streptozotocinnal (STZ) autoimmun 
diabetesessé tett hisztidin dekarboxiláz knockout (HDC-KO) és vad típusú 
(WT) egér illetve patkány modelleken vizsgáltam a különböző hősokk 
fehérjével történő immunizálás, mint újszerű terápiás lehetőség hatását. 
Kísérleteim harmadik elemeként konvencionális mikroelektród technikával 
vizsgáltam BALB/c egereken valamint HDC-KO egértörzsön a szív akciós 
potenciáljának paramétereit és ezeknek a változását diabetes hatására. 
 

Az 1-es típusú diabetes mellitus patomechanizmusa 

Az 1TDM olyan autoimmun betegségnek tekinthető, amit a β-sejtek T-sejt 
mediálta destrukciója okoz. 
A β-sejt pusztulás mechanizmusáról több elmélet is született, direkt és 
indirekt sejtpusztulást egyaránt feltételeznek.  
A β-sejtek direkt pusztulása: Az autoantigéneket, amelyeket az MHCI 
komplex molekulái prezentálnak a β-sejtek felszínén, felismerik az antigén-
specifikus CD8+ citotoxikus T limfociták melyet direkt sejtkontaktuson 
keresztül a β-sejtek apoptotikus pusztulása követ. 
A β-sejtek indirekt pusztulása: Az autoantigének, amelyeket az MHCII 
komplex molekulái prezentálnak az APCs sejtek felszínén (pl. makrofágok 
vagy dendritikus sejtek) felismerik a CD4+ helper T-sejtek. Ez indukálja ko-
stimulátoros molekulák kifejeződését (pl. CD28/CD80), és fokozza a 
különböző citokinek (pl. IFN-γ, TNF-α) és nitrogén monoxid (NO) 
felszabadulását a CD8+ sejtekből, amelyek aztán apoptosist okoznak. 
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Az 1-es típusú diabetes mellitus kialakulásában a T-sejtes immunitásnak 
bizonyítottan kulcsszerepe van. A CD8+ T-sejtek mellett a CD4+ alcsoport is 
érintetett a diabetogén folyamatban.  
A CD4+ T helper sejtek a citokin termelésük alapján osztályozhatók. A Th1 
és Th2-sejtek eltérő citokin termelő karakterisztikával rendelkeznek. A Th1 
sejtek és ezek pro-inflammatorikus citokinjei (pl. IL-12, IFN-γ, IL-2, TNF-α 
és TNF-β) aktiválják a makrofágokat, a citotoxikus T-sejteket, és a 
természetes ölő sejteket. Összefoglalva tehát a Th1 sejtek aktiválják a 
celluláris immunválaszt. Ezzel ellentétben a Th2 típusú sejtek és az anti-
inflammatorikus citokinjei (IL-4, IL-10 és IL-13) a humorális immunválasz 
mediálásában játszanak fontos szerepet. 
Mindezen hatások mellet a Th sejtek egymás működésére is hatással 
vannak. A Th1 eredetű IFN-γ gátolja a Th2 eredetű citokinek (IL-4 és IL-
10) termelését. A Th2 eredetű IL-10 egyik legfontosabb hatása pedig az, 
hogy erőteljesen gátolja a Th1-sejtek citokinjeinek a termelését.  
A β-sejtekkel szembeni saját tolerancia fenntartásában a CD4+ Th2 típusú 
sejteknek a szerepe jelentős, mert gátolják az autoreaktív Th1 sejtek 
aktivációját. 
Az egyik legújabb elképzelés szerint az 1-es típusú diabetes mellitusban 
eltolódás van a Th2 típusú immunválasz irányából a Th1 típusú 
immunválasz irányába. Th1/Th2 egyensúly eltolódás esetén az autoreaktív 
Th1 T-sejtek felszabadulnak a gátlás alól és aktiválják és citotoxikus T 
limfocitákat, amelyek elpusztítják a β-sejteket. A Th2-sejt mediálta 
immunreguláció elvesztése az autoreaktív folyamatok „elszabadulásához” 
vezet, és kialakul az 1TDM.  
Az autoimmun folyamat kialakulásában – a jelenlegi ismeretek alapján - az 
úgynevezett regulátoros T-sejtek (nTreg, Tr1, Th3) defektusa is fontos 
szerepet játszik.  
Ezen regulátoros T-sejtek illetve a már korábban említett Th2 típusú 
citokineket termelő CD4+ T-sejtek csökkent működése alapvető tényezője a 
kóros autoimmun folyamat beindulásának. 
 
A lehetséges cél-antigének a diabetes patomechanizmusában  

A diabetes patomechanizmusával kapcsolatban több lehetséges cél-antigén 
is felmerült. 
Ilyen feltételezett cél-antigének az inzulin, a glutaminsav dekarboxiláz 
(GAD65), a tirozin-foszfatáz (IA-2) és a hősokk fehérjék (hsp). 
A hősokk fehérjék közül kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a β-sejtekben is 
jelen levő 60 kD-os hősokk fehérjének a hsp60-nak és epitopjainak a p277-
nek és a LAK peptidnek. 
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Az első ilyen megfigyelés az volt, hogy Hsp65, hsp60 reaktív T-sejtek, és 
hsp60 illetve hsp65 elleni antitestek egyaránt megjelennek NOD (non-obese 
diabeteses) egerekben az autoimmun inzulitis folyamata során. Ezen felül a 
NOD egerekben spontán alakul ki egy hsp60 epitop, a p277 elleni T-sejt 
válasz. A NOD egerekhez hasonlóan a STZ indukálta diabeteses 
C57BL/6KsJ egerekben is megjelennek a hsp60 ellenes specifikus 
autoantitestek és hsp60 reaktív T-sejtek. Ugyanezen vizsgálat során nem 
csak hsp60-ra, hanem egy hsp60 epitopra, a p277-re is érzékeny T-sejteket 
is kimutattak. A többszöri kis dózisú STZ által kiváltott diabetes modell jól 
demonstrálja, hogy a hsp60 ellenes immunitás fontos faktor a toxin 
indukálta illetve a spontán diabetes patomechanizmusában. Ezen 
eredmények alapján azt feltételezik, hogy a többszöri kis dózisú STZ azért 
képes autoimmun diabetest létrehozni, mert a hatására hsp60 expresszálódik 
a sejtek felszínén és ezáltal a β-sejtek fogékonyabbak lesznek a hsp60 
ellenes immunitásra.  
1TDM-os betegekben egy másik hsp60 epitop, a LAK peptid ellen is 
kimutattak megnövekedett antitest szintet, ezért ennek a szerepe is 
felmerült, mint cél-antigén. Ennek a peptidnek az a jellegzetessége, hogy 
viszonylag magas fokú homológiát mutat a már említett GAD antigénnel.  
Szintén a hősokk fehérjék patológiai szerepét támasztja alá az a tény, hogy 
hsp (hsp60, hsp65) és a hsp peptid (p277) egyszeri dózisban alkalmazva 
képes diabetest indukálni NOD egerekben, C57BL/6KsJ egerekben, illetve 
olyan törzsekben is melyek nem fogékonyak a diabetesre. 
 
Immunizálás hősokk fehérjével, mint újszerű terápiás lehetőség az 
1TDM kezelésében 
A diabetes klasszikus terápiája az inzulin kezelés, ami azonban nem jelent 
oki terápiát. A legújabb kutatások arra irányulnak, hogy immunterápia 
segítségével megelőzzük, illetve ha kialakult megszüntessük a diabetest 
kiváltó autoimmun folyamatot.  
A legegyszerűbb immunterápiás lehetőség az immunszupresszió, de az 
általános immunszupresszió és az egyéb toxikus hatásai miatt csak rövid 
ideig alkalmazható. Egy másik immunterápiás lehetőség az antitesten 
alapuló immunterápia. Ennek a kezelések a lényege az, hogy monoklonális 
antitestekkel inaktiválják az autoimmun folyamatban résztvevő különböző 
immunkomponenseket. A legmegfelelőbb megoldás azonban az lenne, ha a 
cél-antigén ismeretében, a megfelelő cél-antigénnel immunizálnánk.  
A feltételezett cél-antigénnel a hsp-vel való immunizáció során a terápiás 
hatás úgy jöhet létre, hogy a vakcináció fokozza a Th2 típusú, illetve egyéb 
regulátoros mechanizmusokat és ezzel egyidejűleg gátolja a β-sejteket 
pusztító Th1 típusú immunválaszt. 
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Különböző állatkísérletekben vizsgálták már a hsp-k protektív hatását. A 
hsp60-al illetve p277-el történő immunizálás kivédte NOD egerekben a 
spontán, illetve C57BL/6KsJ egerekben az többszöri dózisú STZ indukálta 
diabetes kialakulását. NOD egerekben p277-el történő immunizálást 
követően a β-sejteket pusztító destruktív T-sejtes proliferatív immunválasz 
eltolódott a humorális immunválasz irányába, növekedett a Th2 típusú 
citokinek mennyisége.  
A legújabb kutatások és kísérletek már kiterjedtek humán vizsgálatok 
irányába is. Az első próbálkozások során, egy randomizált, kettős vak Fázis 
II klinikai kísérletben próbálták ki a p277-el (DiaPep277) történő 
immunizálás hatását frissen manifesztálódott diabetesben. A p277-el kezelt 
betegekben nem csökkent tovább a C-peptid koncentráció, csökkent a 
betegek inzulin igénye. A Hsp60 és p277 elleni T-sejtek a DiaPep277 
csoportban fokozott Th2 citokin fenotípust mutatott. A p277-el történő 
immunizálás tehát képes fenntartani az endogén inzulin termelést, azáltal, 
hogy a Th1 típusú immunválaszt eltolja Th2 irányba. 
Az immunizálásról végeredményben megállapítható, hogy kedvező hatással 
van az immunválaszra, azaz visszaszorítja a pro-inflammatorikus és patogén 
Th1 típusú sejtválaszt. Ez a gátlás valószínűleg a p277 által aktivált IL-10 
típusú citokint termelő T-sejteken keresztül valósul meg, amelyek azonban 
nem csak Th2 típusú sejtek, de a CD4+CD25+ nTreg és az adaptív Tr1 sejtek 
is lehetnek. Nagy valószínűséggel azonban mindhárom fenti sejttípusnak 
szerepe lehet az immunizálás hatásának a közvetítésében.  
 
A diabetes kardiovaszkuláris szövődményei 
Átfogó klinikai epidemiológiai vizsgálatok adatai szerint cukorbetegekben 
jelentősen nagyobb a szív-érrendszeri megbetegedések és halálozások 
száma az átlag népességhez képest. Az 1-es típusú diabeteses betegek esetén 
a repolarizációs fázis megnyúlásának, mechanizmusa, az arrhythmiára való 
fokozott hajlam összetevői és a hirtelen halál oka(i) a mai napig vizsgálatok 
tárgyát képezik.  
A diabetes indukálta repolarizációs abnormalitások okának kiderítésére 
irányuló legkorábbi kísérleteket nagy részét patkányokon végezték. A STZ 
indukálta diabeteses patkányokban akciós potenciál időtartama (APD) 
szignifikáns megnyúlt és a depolarizáció maximális sebessége (Vmax) is 
szignifikánsan csökkent.  
A depolarizáció maximális sebessége (Vmax) a gyors nátriumáramtól függ. 
Az ebben bekövetkező változások, jelen esetben csökkenés arra utal, hogy a 
STZ indukálta diabetes nagy valószínűséggel károsította a gyors Na+ 
csatornák működését illetve csökkenthette a számukat, esetleg változást 
eredményezhetett a fenotípusban is. Ennek a Na+ csatorna zavarnak a pontos 
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mechanizmusa a nehéz vizsgálhatóság miatt a mai napig nem ismert 
teljességében. Munkám során én is elsősorban a repolarizációs változások 
vizsgálatára és ennek okára koncentráltam.  
 
A repolarizációt érintő változásokkal kapcsolatban végzett elemi ionáram 
vizsgálatok arra utalnak, hogy a tranziens outward K+ (Ito) áram 
amplitúdójának a csökkenése, illetve a Kv4.3 ill Kv4.2 csatorna fehérjék 
csökkent expressziója vezethet az APD megnyúlásához a diabeteses 
patkányokban.  
A KK/Ta diabetes egérmodellben szignifikánsan lecsökkent Vmax és 
megnyúlt APD detektálható, továbbá a transient outward áramot gátló 4-
aminopiridin nem tudott további repolarizáció nyúlást okozni, ami szintén 
arra utal, hogy a diabeteses repolarizáció megnyúlás hátterében, az 
egerekben is az Ito áramok károsodott aktivitása áll.  
Az alloxán indukálta diabeteses kutyaszív vizsgálatakor azt találták, hogy a 
QT megnyúlás hátterében a transient outward K+ csatornák (Ito) illetve a 
lassú delayed rectifier K+ csatornák (IKs) és áramok szignifikáns csökkenése 
állt.  
Összefoglalva tehát a diabetes okozta megnyúlt repolarizáció hátterében 
nagy valószínűséggel a transient outward K+ csatornák és a lassú delayed 
rectifier K+ csatornák és áramok szignifikáns csökkenése áll. 
 
CÉLKITŰZÉSEK 
 
Humán in vitro vizsgálatok 

• Hsp60 peptidekkel (p277, LAK), történő stimulálást követően a 
Th1/Th2 arány és az esetleges Th1 irányába történő immunválasz 
eltolódásának vizsgálata a stimulált T sejtek citokin termelése 
alapján.  

In vivo immunizációs vizsgálatok diabeteses egér (WT/HDC-KO) és 
patkány modelleken. Új terápiás lehetőség az 1TDM kezelésében 

• STZ indukálta autoimmun diabeteses modell beállítása és 
vizsgálata WT és HDC-KO egerekben.  

• STZ indukálta autoimmun diabeteses modell beállítása és 
vizsgálata Wistar patkányokban. 

• P277 és hsp65 immunizálás hatásának vizsgálata diabeteses WT és 
HDC-KO egerekben. 

• Hsp65 immunizálás hatásának vizsgálata diabeteses patkányokban. 
Elektrofiziológiai vizsgálatok  

• HDC-KO és WT egerek szív elektrofiziológiai paramétereinek 
összehasonlítása. 
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• STZ indukálta diabetes kardiovaszkuláris hatásának vizsgálata WT 
és HDC-KO egerekben. 

 
 
ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 
 

Vizsgálati alanyok 

Betegek és egészséges kontrollok  
A vizsgálatunkban 11, 1-es típusú frissen diagnosztizált diabeteses beteg 
vett részt. Csak azokat a betegeket választottuk be a vizsgálatba, akiknél az 
inzulin terápia kezdete és vizsgálatunkhoz szükséges vérvétel között nem 
telt el hosszabb idő, mint 2 hét (4 - 11 nap). Kontrollként 10 egészséges 
önkéntes vett részt a vizsgálatban.  
Állatok 
Az egér kísérleteimet vad típusú (WT) hím BALB/c és hím hisztidin-
dekarboxiláz knockout (BALB/c háttérrel) egereken (HDC-KO) végeztem 
(25-29g, kor: 6 hét). A patkány kísérleteinket hím, Wistar (180-200g) 
patkányokon végeztük. 
 
Módszerek 
 
Kísérleti protokollok, in vivo vizsgálatok 
Diabetes indukció 
A diabetest többszöri (3x) kis dózisú (40 mg/kg) STZ intraperitonealis 
adagolásával indukáltuk. A STZ-t 0.1mol/l citrát pufferben oldottuk. A 
kontroll állatok azonos mennyiségű oldószert kaptak.  
Vércukor mérés 
A vércukor értéket először közvetlenül a STZ kezelés előtt (“0 hét”) mértük, 
majd megismételtük a STZ kezelés után minden második héten. Vérmintát a 
retroorbitális vénás plexusból nyertük. A vércukor értékeket humán teszt-
kittel mértük. A mérések során a vércukor-szint változásokat 6 hétig 
követtük. A diabetes kritériuma a 11mmol/l-nél nagyobb vércukor érték 
volt.  
Vizsgálati csoportok, kezelési protokollok 
A kísérleti egereket (mind a WT mind a HDC-KO egereket) 4 különböző, 
10-es állatszámú csoportba osztottuk. Két csoport (kontroll) csak oldószert 
kapott, másik kettő csak STZ kezelésben részesült és végül két-két csoportot 
p277-el (1x100 μg) i.p. vagy Mycobacterialis hsp65-el (1x100 μg) i.p. 
immunizáltunk. A hősokk fehéréjét komplett Freund-adjuvánssal együtt 
adtuk hét nappal a STZ kezelés előtt. 
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A kísérleti patkányokat 4 csoportba osztottuk. A kontroll csoport (n=5) csak 
vivőanyagot kapott. A következő csoport az egerekhez hasonlóan csak STZ 
(3x) kezelésben részesült. A harmadik és negyedik csoport egyedeit a STZ 
kezelés mellet hsp65-el is immunizáltuk, mégpedig különböző módon. Az 
egyik csoport (n=6) 1 alkalommal kapott hsp65-öt (1x100 μg) a STZ 
kezelés előtt hét nappal, míg a másik csoport (n=8) kétszer részesült hsp65 
(100 -100 μg) kezelésben 7 nappal a STZ kezelés előtt majd 7 nappal utána 
is. 
 
In vitro vizsgálati protokollok, módszerek 
T helper sejt meghatározás. Citokin vizsgálatok. (ELISPOT) 
Az ELISPOT (Enzyme-linked immunosorbent spot) módszer a Th1 és Th2-
es típusú immunválasz elkülönítésére alkalmas a Th sejtek citokin-termelés 
alapján. 
A perifériás mononukleáris sejteket (PBMC) Ficoll gradienssel történő 
centrifugálással nyertük perifériás heparinizált, egészséges kontroll 
személyek és 1-es típusú diabeteses betegek véréből. Foszfát pufferben 
(PBS) történő átmosás után a PBMC-ket 10% human donor AB szérummal, 
Penicillinnel (100units/ml), Streptomycinnel (100μg/ml), L-Glutaminnal 
(2mM) kiegészített RPMI 1640 tápoldatban hígítottuk fel. A 
sejtkoncentrációt 1,8x106 sejt/ml-re állítottuk be. Ezután a sejteket 
stimuláltuk un. pozitív kontroll reagensekkel (10ng/ml phorbol myristát 
acetát (PMA) és Ionomycin kombinációja (PI) és 10μg/ml Tetanus toxoid 
(TT)) illetve a vizsgálni kívánt feltételezett cél-antigénekkel (15μg/ml 
GAD65 szerű hsp60 peptid LAK, 10μg/ml p277 peptid). A fedő anti-citokin 
antitesteket (IFN-γ és IL-13 ellen) 1:100 arányban steril pufferben 
hígítottuk, majd lefedtük ELISA lemezeket, amelyeket ezután egy éjszakára 
hűtőbe tettük +2oC - + 8oC-ra. Az egy éjszakás inkubálás után mindegyik 
lemezt 5-ször átmostuk steril PBS és Tween-20 0.05% keverékével. A 
lemezeket, blokkolásuk után (PBS és 1% BSA keverékével) egy éjszakán 
keresztül inkubáltuk a hűtőben. Ezután 3 párhuzamos 100 µl sejt 
szuszpenziót tartalmazó aliquotot készítettünk majd a lemezeket 5 órára 
37oC-os, 5%-os CO2 atmoszférájú inkubátorba helyeztük.  
Az IFN-γ és IL-13 termelést akartuk detektálni, ezért az IFN-γ és IL-13 
elleni biotinizált detektor ellenanyagokból és a PBS-BSA1%-ból 1:100-as 
hígításban oldatot készítettünk. A következő lépésben a sejt-szuszpenziót 
átmostuk PBS-sel majd az ELISA lemez minden egyes mélyedéshez ( 
„well”) 10 μl hígított detektor ellenanyagot adtunk. A lemezeket 1 órán át 
inkubáltuk a 37oC -os nedves atmoszférán, majd átmosást követően minden 
mélyedéshez 50 μl GABA (gold labeled anti-biotin antitest) oldatot (1:50 
PBS-BSA 1%-ban oldva) adtunk. 
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Végső lépésként 30 μl/well aktiváló oldatot adtunk a lemezekhez. A reakció 
végén keletkező citokin foltok (továbbiakban „spotok”) számát Bioreader-
3000 LC ELISPOT olvasóval határoztuk meg.  
A PMA egy olyan pozitív kontroll, amely nem specifikus módon protein 
kináz C (PKC) aktiválásán keresztül fokozza a T-sejtek citokin termelését. 
Az Ionomycin Ca2+ ionofór jellege miatt fokozza a Ca2+ beáramlást a sejtbe, 
ami a PKC aktiválódásával szintén nem specifikusan stimulálja a T-sejtek 
citokin termelését. A két anyag kombinációja (PI) egy olyan pozitív 
kontrollt eredményez, amely alkalmas arra, hogy felmérjük a vizsgálni 
kívánt T sejtek maximális, nem antigén specifikus stimulálhatóságát.  
Az antigén stimulációra adott választ a következőképpen határoztuk meg: A 
kontroll és beteg csoportban az IFN-γ és IL-13 válaszokat úgy határoztuk 
meg, hogy az antigének okozta stimulált választ összehasonlítottuk a 
stimulálatlan háttérrel (BG). A p277 és LAK által stimulált IFN-γ és IL-13 
spot-ok számának meghatározására a stimulált spot-ok átlagát elosztottuk a 
stimulálatlan spot-ok átlagával: (3 well spot-jainak átlaga antigén 
jelenlétében)/(3 well spot-jainak átlaga antigén jelenléte nélkül). Pozitívnak 
tekintettünk egy választ, ha a spot-ok száma meghaladta a háttér értékének 
1.25-szörösét. 
Az antitest szint mérése (ELISA) 
A hsp65, hsp60 és p277 elleni antitestek szintjét az immunizációs egér és 
patkány kísérleteink végén ELISA módszerrel határoztuk meg. Három 
antigént használtunk a lemezek fedéséhez: a M. bovis hsp65 fehérjét, a 
humán hsp60 fehérjét és ennek egy epitopját, a p277-et. A lemezeket 
1µg/well mennyiségű 0,1 M-os bikarbonát pufferben oldott fehérjével 
fedtük egy éjszakán keresztül 4 C-on. Mosás és blokkolás után (0,5%-os 
zselatin foszfát pufferben) a lemezeket 100μl hígított (1:500) tesztszérumot 
tartalmazó oldattal (0,5% zselatin és 0,05% Tween20 foszfát pufferben) 
inkubáltuk egy órán át szobahőmérsékleten. A lemezhez kötött antitesteket 
peroxidázzal kapcsolt gamma lánc specifikus anti-IgG antitestekkel jeleztük 
és o-phenylén diamidot, valamint hidrogén –peroxidot tartalmazó oldattal 
hívtuk elő. A kapott színreakciót ELISA Readerrel olvastuk le 490/620 nm-
en. Minden tesztlemezen a vizsgált fehérjékkel keresztreakciót mutató anti-
hsp60 poliklonális nyúl antitestet alkalmaztunk standardként. A tesztsavók 
esetében mért optikai denzitás (OD) értékeket ehhez a standard görbéhez 
viszonyítva egység/ml értékben fejeztük ki a savókban mért antitest szintet. 
A standard savó 1:1000-es hígításával kapott OD-értéknél jelöltük ki a 100 
AU/ml egységet. Minden tesztsavóból párhuzamos meghatározás készült és 
ezek átlagát határoztuk meg.  
Akciós potenciál vizsgálata konvencionális mikroelektród technikával 
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A dekapitált egerek szívét jobb oldali thoracotomiát követően gyorsan 
eltávolítottuk és azonnal oxigenizált Tyrode-oldatba helyeztük (128mM 
NaCl, 4.7mM KCl, 1mM MgCl2, 0.4mM NaH2PO4, 1.2mM Na2SO4, 
20.2mM NaHCO3, 1.3 mM CaCl2 és 11.0 mM glükóz). A karbogén gázzal 
(95% O2+5% CO2) átáramoltatott perfúziós oldat pH-ja 7,35-7,45 között 
volt. A jobb kamrai papilláris izmot kipreparáltuk, majd 37 °C -os, 95% O2 
és 5% CO2 gáz eleggyel oxigenizált Tyrode-oldattal átáramoltatott 
szervfürdőben rögzítettük. A preparátumokat 2 ms időtartamú, kétszeres 
küszöbpotenciálú, 1000 ms ciklushosszú (1-2Hz frekvenciájú) 
négyszögimpulzusokkal, bipoláris platina elektródon keresztül ingereltük. 
Valamennyi készítményt legalább egy órán keresztül folyamatosan, az 
egyensúlyba kerülésig perfundáltuk a Tyrode-oldattal, melynek 
hőmérsékletét állandó értéken (37°C) tartottuk. A transzmembrán akciós 
potenciálokat 5-20 Mohm ellenállású, 3 M/l KCl-dal feltöltött, 
konvencionális üvegkapilláris mikroelektródán keresztül nagy ellenállású 
erősítőbe vezettük, majd oszcilloszkóp segítségével monitoroztuk.  
Az elektromos jelet analóg-digitális konverziót (INTRASYS computer 
analyzing system Experimetria) követően számítógépbe tápláltuk és 
értékeltük.  
 
Statisztikai analízis 
A humán vizsgálataim során a diabeteses és egészséges csoport 
összehasonlítására a nem parametrikus Mann-Whitney tesztet használtam. 
Az állatkísérleteimben a különböző csoport összehasonlítására ANOVA 
tesztet használtam Bonferroni poszt teszttel. A patkányok túlélési 
görbéjének kiszámítása és összehasonlítása Mantel-Hansel teszttel történt.  
Az elektrofiziológiai eredmények kiértékelésére szintén ANOVA tesztet 
használtam, Bonferroni post teszttel 
 
 
EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 
 
Th1 és Th2 típusú sejtválasz vizsgálatok frissen diagnosztizált 1-es típusú 
diabeteses betegekben. 
Doktori munkám első részében a humán kísérleteimben arra kerestem a 
választ, hogy a humán diabetesre is jellemző-e a Th1 sejtes dominancia, 
illetve eltolódás. Az eddigi irodalmi adatokhoz képest az újdonság az volt, 
hogy kiterjedt a vizsgálatunk a feltételezett cél-antigénekre is. Azt 
vizsgáltuk, hogy vajon ezeket az autoreaktív Th1 sejteket milyen antigén 
aktiválta a diabeteses betegekben és reaktívak-e az általunk a diabetes 
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patomechanizmusában fontosnak tartott cél-antigénre a hsp60-ra illetve 
epitopjaira.  
A kísérleteinkben két hsp60 epitopot vizsgáltunk. Az egyik a már humán 
immunizálásra is használt hsp60 peptid a p277 volt. Az általunk kiválasztott 
másik hsp60 peptid az a LAK peptid volt, ami ellen megnövekedett antitest 
szintet mutattak ki 1TDM-os betegekben és viszonylag nagy homológiát 
mutat a GAD antigénnel.  
A p277 stimulálta INF-γ (Th1) és IL-13 (Th2) termelés háttérrel korrigált 
értékeit vizsgálva a Th2 típusú sejtválasz esetén szignifikáns csökkenést 
találtunk a diabeteses csoportban, ami jól korrelál az irodalmi adatokkal 
miszerint a diabeteses betegekben a Th2 típusú cytokinek termelése kevésbé 
indukálható. A Th1 típusú immunválasz esetén azonban nem tudtunk 
szignifikáns növekedést kimutatni. LAK peptid esetén egyik sejtválaszban 
sem volt szignifikáns különbség a kontroll és diabeteses csoport között ezért 
a lehetséges cél-antigén szerepét ezzel a vizsgálattal nem tudtuk 
alátámasztani.  
A p277-re és LAK peptidre adott specifikus immunválasz polarizáltságát 
először a Th1/Th2 immunválasz arányának kiszámításával határoztuk meg. 
A p277-el történő stimulálás esetén szignifikáns eltolódást észleltünk a Th1 
típusú immunválasz irányába a diabeteses csoportban. A LAK peptid estén 
nem találtunk szignifikáns eltolódást egyik immunválasz irányába sem. 
Az eredményeink értelmezésekor egy újszerű viszonyítási rendszer 
alkalmazásával feltárhatóvá váltak a diabeteses és kontroll csoportok Th1 és 
Th2 típusú immunválaszaiban jelentkező eltérő tendenciák. 
Az egyes antigénekre adott immunválasz polarizáltságát úgy határoztuk 
meg, hogy a p277 és LAK okozta specifikus stimuláció mértékét 
összehasonlítottuk a pozitív kontroll PI okozta nem specifikus 
stimulussal/citokin termeléssel. 
A PI stimulusra adott Th1 típusú immunválaszhoz (INF-γ termelés) 
viszonyított, p277-indukálta válasz magasabbnak bizonyult a diabeteses 
betegcsoportban, mint egészséges kontrollokon. Ezzel szemben a 
hasonlóképpen viszonyított Th2 típusú immunválasz (IL-13 termelés) a 
kontroll csoportban volt magasabb. A LAK-peptiddel szembeni relatív 
Th1/Th2 típusú immunválaszok nem különböztek szignifikánsan a két 
populációban. 
Ezzel a viszonyítási módszerrel tehát, már nem csak a diabetesre jellemző 
Th2 típusú immunválasz csökkenését tudtuk kimutatni, hanem a Th1 típusú 
immunválasz szignifikáns növekedését is.  
Az 1TDM autoimmun patomechanizmusával kapcsolatban két kérdés 
megválaszolásához is közelebb kerültünk. A lehetséges cél-antigénnel 
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illetve a lehetséges immunregulációs zavar jellegével kapcsolatban is 
válaszokat kaptunk. 
Mivel a p277 fokozott Th1 választ indukált a diabeteses betegekben cél-
antigénje lehet az diabeteses autoimmun folyamatnak.  
Az immunreguláció zavarával kapcsolatban az eredményeink, miszerint az 
1TDM-os betegekben csökkent Th2 és fokozott Th1 típusú immunválaszt 
detektáltunk, tovább erősítették azt a feltételezést, hogy az 1TDM olyan 
autoimmun betegség, amit az immunreguláció zavara okoz. 
 
A STZ-diabetes modell eltérő technikai sajátságai a különböző kísérleti 
állatcsoportokban 
A második témakörben az első célunk a többszöri kis dózisú STZ indukálta 
autoimmun diabeteses állatmodellek beállítása volt.  
Az egyszeri nagy dózisú STZ direkt citotoxikus hatása miatt diabetest 
indukál. Többszöri kis dózisban (5x30mg/tkg) azonban a toxin jellegéből 
fakadóan hsp expressziót indukál a β-sejtek felszínén. Ezzel a hsp 
expresszióval magyarázható, hogy ez a többszöri kis dózisú STZ 
autoimmun diabetest okoz.  
Mindkét állatmodellünk esetén először a hagyományos többszöri kis dózisú 
STZ-t (5x30mg/tkg) alkalmaztuk. A kezelés estén magas volt az 
állatpusztulás ezért a megszokott protokolltól eltérő általunk alkalmazott 
STZ dózist külön próbakísérletben határoztuk meg. 
A patkánykísérletben a 3x30m/tkg STZ volt az a dózis, ami nem okozott 
nagymértékű állatpusztulást és a szignifikáns vércukor-szint növekedést is 
kiváltotta.  
Ugyanezt a STZ dózist alkalmaztuk aztán a WT és HDC-KO egereken is és 
arra kerestük a választ, hogy milyen a vad típusú BALB/c és HDC-KO 
egerek érzékenysége a STZ iránt a széleskörűen vizsgált C57BL/6KsJ 
állatokhoz képest. A HDC-KO és a WT egerekben csak a 4.-ig hétre alakult 
ki a szignifikáns vércukor-szint növekedés, holott ez a C57BL/6KsJ 
állatokban már a második hétre kialakul. Ezek szerint megállapítható, hogy 
az általunk vizsgált WT és HDC-KO egerek bár feltehetően kevésbé 
érzékenyek a STZ iránt, mint a C57BL/6KsJ egerek, bennük is kiváltható az 
autoimmun diabetes a többszöri kis dózisú STZ segítségével.  
A STZ-al szembeni csökkent érzékenység a HDC-KO egerek estében 
feltételezésünk szerint annak tulajdonítható, hogy kontroll (STZ-al nem 
kezelt) HDC-KO egerekben is megemelkedett a vércukor-szint a kísérleti 
periódus alatt. Ennek az lehet a magyarázata, hogy egy korábbi vizsgálat 
magasabb GAD ellenes antitestet mutattak ki, ezekben az egerekben. A 
megemelkedett GAD ellenes IgG antitest szint miatt ezek az egerek 
fokozottan hajlamosak lehetnek az autoimmun diabetes kialakulására.  
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A csökkent érzékenység hátterében a hisztidin dekarboxiláz enzim gén és a 
következményes hisztamin hiánya is állhat, de ez csak további kísérletekkel 
dönthető el.  
 
 
 
A hősokk fehérjével történő immunizálás hatása a STZ indukálta 
autoimmun diabetesre WT és HDC-KO egerekben illetve patkányokban  
Az in vivo immunizációs állatkísérleteinkben az HDC-KO és WT kontroll 
illetve diabeteses egerekben vizsgáltuk a diabetes új terápiás lehetőségét, a 
hsp-vel történő immunizálást. Ilyen típusú eljárást HDC-KO egereken még 
nem alkalmaztak. Mivel kevés a patkánykísérletes irodalmi adat is, így 
patkányokra is kiterjesztett párhuzamos vizsgálataink nagymértékben 
hozzájárultak a korábbi adatok kibővítéséhez.  
Az immunizációs kísérleteinket STZ indukálta autoimmun diabeteses egér 
és patkány modelleken végeztük.  
A kísérletben szereplő HDC-KO egerekre az jellemző, hogy hiányzik az 
szöveteikből az endogén hisztamin. Ez volt az egyik ok amiért, ez az 
állatmodell felkeltette az érdeklődésünket az immunizációs vizsgálataink 
során. A hisztaminnak ugyanis számos ponton fontos szerepe van az 
immunválasz szabályozásában. Fontos szerepe van a B-sejt és antitest 
termelés szabályozásában, továbbá a hisztaminnak gátló hatása van az IFN-
γ, TNF-α , IL-12 termelésre és képes növelni a Th2 sejtek IL-4, IL-13 és IL-
10 termelését, azaz a cytokin mintázat Th2 irányú eltolódását eredményezi a 
lokális környezetben.  
Egy további ok, amiért ezeket az állatokat választottuk az volt, hogy korábbi 
kísérletek GAD ellenes természetes antitesteket mutattak ki a HDC-KO 
egerekben, ami arra enged következtetni, hogy ezek az állatok fokozottan 
érzékenyek lehetnek az autoimmun diabetes kialakulására.  
Két különböző 60kDa-os hsp-t használtunk a vakcináció során: a 
Mycobacteriális hsp65-öt és a hsp60 egy epitopját, a humán kísérleteink 
során már alkalmazott p277-et.  
Első lépésként megvizsgáltuk a hsp65 és p277 hatását a kontroll HDC-KO 
és WT egerekben. Mind a két csoportban szignifikánsan megemelkedett a 
vércukor-szint a 2.-ik hétre, ami aztán mind a két hsp esetében lecsökkent a 
6.-ik hétre. Ugyanez az átmeneti vércukor szint növekedés kialakult a 
diabeteses állatok immunizációs vizsgálata során is. 
A p277 és hsp65 kezelés hatására bekövetkező átmeneti vércukor 
növekedés további bizonyíték arra, hogy a hsp-nek fontos szerepe van a 
diabetes patomechanizmusában, mint cél-antigén és megegyezik a korábbi 
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immunizációs irodalmi adatokkal, ahol szintén kialakult az átmeneti 
vércukor-szint növekedés. 
Ezt követően vizsgáltuk az immunizálás hatását a STZ-al diabetesessé tett 
HDC-KO és WT egerekre. A p277-el és hsp65-el kezelt HDC-KO 
egerekben egyaránt lecsökkent a vércukor szint a diabeteses állatokhoz 
képest, bár a hsp65 vércukorszint csökkentő hatása a hatodik héten már nem 
volt szignifikáns. Hasonló hatásokat észleltünk a WT egerek esetében is. 
Mind a két hsp szignifikáns vércukor-szint csökkenést okozott a diabeteses 
állatokhoz képest.  
A két peptid hatékonyságát összehasonlítva azt találtuk, hogy p277 ugyan 
nem szignifikánsan, de tendencia szinten a hsp65-nél nagyobb mértében 
csökkentette a diabetes WT és HDC-KO állatok vércukor értékeit.  
A HDC-KO kísérleteink során megvizsgáltuk a hsp65-el és p277-el történő 
immunizálás és STZ kezelés hatását a hsp60-, hsp65- és p277- elleni antitest 
szintekre.  
A p277 elleni antitest szint csak a p277-el immunizált WT egerekben 
emelkedett meg szignifikánsan. A HDC-KO egerekben nem tudtunk 
szignifikáns eltérést kimutatni az immunizálás hatására. Hasonló eredményt 
kaptuk a hsp65 elleni antitest szint vizsgálata során. Ebben az esetben is 
csak a hsp65-el immunizált WT állatokban tudtunk szignifikáns antitest 
szintnövekedést kimutatni. A többi vizsgálati csoportban nem volt 
szignifikáns antitest szint növekedés. A hsp60 elleni antitest szintet 
vizsgálva egyik esetben sem találtunk szignifikáns eltérés. Az immunizálás 
során észlelt hatékonyságbeli különbség az antitest szintekben is 
jelentkezett. Az immunválasz (antitest-szint növelő hatás) tekintetében a 
p277-el történő immunizálás hatékonyabbnak bizonyult, mert nagyobb 
mértékű antitest növekedést okozott a WT egerekben, mint a hsp65.  
Az immunizációs irodalmi adatok szerint az immunizálás következtében az 
alkalmazott antigénnel szemben magasabb lesz az antitest titer, amit 
összefüggésbe hoznak az vakcináció hatékonyságával. 
Annak ellenére, hogy a WT egerekben az immunizáció hatására 
bekövetkező vércukor érték csökkenés összefüggésbe hozható a vakcináció 
hatására bekövetkezett antitest-szint növekedéssel, a HDC-KO egerekben 
kapott ellentmondásos eredményeink miatt, nem állapíthatunk meg 
egyértelmű összefüggést a terápiás hatás és a vakcináció hatására 
bekövetkezett antitest-szint változás között.  
Az elmaradt antitest szint növekedés a HDC-KO egerek esetén 
többféleképpen is magyarázható.  
Lehetséges, hogy a HDC-KO egerekben a hisztamin hiány miatt károsodott 
a Th2 típusú immunválasz. Ebben az esetben a Th2 sejtek csökkent 
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működése miatt a humorális immunválasz szabályozásának zavara 
okozhatja az antitest válasz hiányát.  
Annak is megvan a valószínűsége, hogy az immunizálás egy olyan stimulus 
az immunrendszer számára, amely az antitest szinttől függetlenül, a 
Th1/Th2 eltolás kiváltásával, egyéb Treg sejtek aktiválásával hozza létre a 
terápiás vércukor-szint változást a STZ-al kezelt WT és KO egerekben. 
Patkánykísérleteink, melyeket az egérkísérletek előtt mintegy „preliminary” 
vizsgálatként végeztünk nincsenek kellőképpen összhangban az 
egérkísérleteink eredményeivel. Bár a patkánymodellben a STZ az 
egérmodellhez képest szignifikánsan nagyobb vércukor szintnövekedést 
okozott, sem a vércukor, sem az antitest szintekben nem találtunk eltérést a 
diabeteses és a hsp65-el immunizált diabeteses állatok között. Az egyedüli 
protektív hatás, ami a hsp65-el történő kezelés hatására kialakult az a túlélés 
megnyúlása volt. A hsp65-el kétszer kezelt állatok élettartama 
szignifikánsan megnyúlt és 100% volt a túlélés az immunizálatlan 
diabeteses állatok 25%-hoz képest. 
A doktori munkám második részének egyik új megállapítása tehát az, hogy 
a HDC-KO egerekben a többszöri kis dózisú STZ képes diabetest indukálni, 
ami megfelelő cél-antigénnel, azaz p277-el illetve hsp65-el történő 
immunizálással kedvező irányban befolyásolható. 
 
WT és HDC-KO egerek jobb kamrai papilláris izmának elektrofiziológiai 
paraméterei kontroll és diabeteses állatok esetén.  
A dolgozatom harmadik része az elektrofiziológiai vizsgálatokra épült. 
Ebben a kísérletsorozatban a diabetes kardiovaszkuláris szövődményeit 
vizsgáltam a WT és HDC-KO egerekben.  
Az előző kísérleteinkhez hasonlóan itt is a STZ indukálta diabetes modellt 
használtuk. Megállapíthatjuk tehát, hogy ezekben az állatokban detektált 
paraméter változások feltehetően a diabetes hatására alakultak ki. 
Kísérleteim legnagyobb újdonsága a HDC-KO egerek szív elektrofiziológiai 
tulajdonságainak, akciós potenciál paramétereinek meghatározása volt. 
A HDC-KO és WT egerek akciós potenciáljainak összehasonlításakor azt 
találtuk, hogy a kontroll HDC-KO egerek akciós potenciáljának mind a 
depolarizációs, mind a repolarizációs fázisa gátolt a WT egerekhez képest. 
A különbség a repolarizáció esetén kifejezettebb volt. Az APD megnyúlása 
és a Vmax csökkenése olyan változások, amelyek megegyeznek a diabetesre 
is jellemző más állatokban kapott akciós potenciál változásokkal. Ez az 
eredmény megerősíti azt a korábbi feltételezésünket, hogy a HDC-KO 
egerek fokozottan hajlamosak az autoimmun diabetesre. 
A STZ vagy alloxán indukálta diabetesben, főleg patkány modellekben, 
megnyúlik az akciós potenciál időtartama. Az Ito csatornák alulműködése 
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vagy csökkent denzitása okozhatja az akciós potenciál időtartamának 
megnövekedését, különösen a repolarizáció kezdeti szakaszában (ADP25), a 
többi repolarizációs fázis megnyúlásáért (APD50, APD90) azonban egyéb 
K+ csatorna működés változások lehetnek felelősek. 
Hasonló eredményeket kaptunk mi is a diabeteses WT egerekben. STZ 
kezelés hatására megnyúlt az akciós potenciál időtartama. Ugyanakkor, 
amíg a diabeteses patkányok akciós potenciál időtartama mind a három 
repolarizációs szakaszban megnyúlik (APD25, APD50, APD90) (220), 
addig a HDC-KO egerekben csak a repolarizáció utolsó szakaszában 
(APD90) észleltünk időtartam magnyúlást. A repolarizáció végső 
szakaszának megnyúlása összefügghet a delayed outward rectifier K+ 
csatornák esetleges gátlásával is, de a kérdés tisztázásához további elemi 
ionáram vizsgálatok szükségesek.  
Az APD változások mellett, az általunk kimutatott Vmax csökkenés 
megegyezik az irodalomban publikált adatokkal és arra mutat, hogy a K+ 
csatornákon kívül a Na+ csatornák is változása is bekövetkezhet. Az utóbbi 
feltevés bizonyításához is további elemi ionáram vizsgálatok szükségesek, 
amely vizsgálatokról azonban az irodalomban alig van adat. 
 Mivel korábbi kísérleteimben már megállapítottam, hogy a HDC-KO 
egerek fokozottabban hajlamosak az autoimmun diabetesre, és a STZ 
hatásával szemben kevésbé érzékenyek, várható volt, hogy a STZ-al kezelt 
HDC-KO egerek akciós potenciál vizsgálata esetén nem detektáltunk 
szignifikáns eltérést sem a repolarizáció sem a Vmax tekintetében a kontroll 
HDC-KO egerekhez képest.  
Röviden összesítve az eredményeimet megállapíthatom, hogy a HDC-KO 
egerekben a szív elektrofiziológiai akciós potenciál paraméter változások - 
az akciós potenciál időtartamának a megnyúlása, a depolarizáció maximális 
sebességének a csökkenése - olyan eltérések, amelyek a diabeteses szívre 
jellemzőek és ebben az esetben STZ indukció nélkül is kialakultak.  
A HDC-KO egerekre jellemző eltérő elektrofiziológiai paraméterekre 
többféle magyarázat is adható. 
Magyarázható a jelenség a hisztamin hiányával, illetve a hisztamin hiány 
esetleges K+ csatorna módosító hatásával. A másik lehetséges magyarázat 
szerint, az elektrofiziológiai eltérések annak tudhatók be, hogy ezek az 
egerek fokozottan hajlamosak az autoimmun diabetesre, ami az irodalomból 
jól ismert módon létrehozza repolarizációs és Vmax változásokat. Ennek 
bizonyítására azonban további direkt ion áram vizsgálatokra van szükség.  
Annak ellenére, hogy az elektrofiziológiai eredményeinkre még nem tudunk 
teljes körű és biztos magyarázatot adni, ezek az eredmények mindenképpen 
nagy jelentőséggel bírnak, mert mindezidáig ezt az állattörzset 
elektrofiziológiai módszerekkel még nem vizsgálták.  
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AZ ÉRTEKEZÉS FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 

• Az általam vizsgált diabeteses betegek immunválasza 
szignifikánsan eltolódott a Th2 sejtes immunválasz irányából a Th1 
típusú immunválasz irányába, ami tovább erősíti azt a teóriát, hogy 
az 1TDM olyan autoimmun betegség, amit az immunreguláció 
zavara okoz. 

• Mivel a p277 fokozott Th1 választ indukált, eredményeim alapján 
cél-antigénje lehet az diabeteses autoimmun folyamatnak. LAK 
peptid esetén ezt nem sikerült igazolnom.  

• A kísérletesen jól alkalmazható, és az autoimmun mechanizmust 
jól modellező többszöri kis dózisú streptozotocin kezelési 
protokollt állítottam be az újdonságnak számító HDC-KO 
egereken. 

• Az 1TDM újszerű terápiájának számító cél-antigénnel történő 
immunizáció hatását egy eddig ezen a téren még nem alkalmazott 
HDC-KO egereken is vizsgáltam.  

• A p277-el és hsp65-el történő immunizálás átmeneti vércukorszint 
növekedést okozott a HDC-KO és WT egerekben, ami tovább 
erősíti a hsp-k esetleges cél-antigén szerepét diabetes 
patomechanizmusában. 

• A WT és HDC-KO egerekkel végzett immunizációs kísérleteim 
eredményei alapján megállapítható, hogy a hsp-vel történő 
immunizálás képes mérsékelni a diabetes kialakulását, tehát egy 
újszerű terápiát jelenthet az 1TDM kezelésében.  

• A p277 és hsp65 elleni antitest szint csak a WT egerekben 
emelkedett meg szignifikánsan. A HDC-KO egerekben nem 
tudtam szignifikáns eltérést kimutatni az immunizálás hatására.  

• Nem sikerült tehát egyértelmű összefüggést megállapítanom a 
terápiás hatás és a vakcináció hatására bekövetkezett antitestszint 
változás között. Az immunizálás nem feltétlenül az antitestszint 
változáson keresztül, hanem más mechanizmussal (egyéb Treg 
sejtek aktiválása) is képes lehet kiváltani a terápiás hatását. 
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• A patkány kísérleteim esetében a STZ kifejezettebb diabetest 
okozott, ugyanakkor a hsp65-el történő kezelés nem csökkentette a 
vércukor-szintet. Az egyedüli protektív hatás az volt, hogy a kezelt 
állatok élettartama szignifikánsan megnőtt a kezeletlen állatokhoz 
képest.  

• Doktori munkám újdonságának számít a HDC-KO egerek izolált 
szívpreparátumainak elektrofiziológiai vizsgálata és 
összehasonlítása a vad típusú egerek paramétereivel.  

• Megállapítottam, hogy a HDC-KO egerek izolált 
szívpreparátumain mért kóros akciós potenciál-változások azonos 
irányúak, mint a vad egértörzsön STZ indukálta diabetes esetén. 
Fontos eredmény továbbá, hogy a HDC-KO egerekben mért 
változások mértéke nem fokozható tovább a STZ kezelés hatására. 

• A kontrol HDC-KO és WT egerek elektrofiziológiai paraméterei 
között jelentkező különbség (APD, Vmax) oka az lehet, hogy a 
HDC-KO egerek eleve hajlamosak az autoimmun diabetesre. 
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