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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

Akt   anti-apoptotikus kináz 

AP1   aktivátor protein 1 

Btk   Bruton tirozin kináz 

c-Rel   az NF- κB egyik alegysége 

cag   citotoxin-kapcsolt gén 

CARD   kaszpáz toborzó domén 

CATERPILLER  CARD, transzkripciós enhanszer, R (purin)-kötő, PYRIN, sok 

LRR 

COLO320DM  kolorektális adenokarcinóma sejtvonal 

CXCR4  kemokin receptor 4 

CYLD   cilindromatózis fehérje 

DC   dendritikus sejt 

dsRNS   kettős szálú RNS 

EGTA   glikol-bisz(2-aminoetiléter)-N,N,N',N'-tetraecetsav 

ERK   extracelluláris jellel szabályozott kináz  

ESPGHAN Európai Gyermek Gasztroenterológiai Társaság 

FasL   Fas ligandum 

fdIBD   frissen diagnosztizált IBD 

FRET   fluoreszcens rezonancia energia transzfer 

GAPDH  glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz 

GARG16  glükokortikoid-csillapított válasz gén 16 

GFD5   növekedési és differenciáló faktor 5 

GPI   glikozil-foszfatidilinozitol  

GRIM19   INF-β és retinasav indukált sejthalált elősegítő gén 19 

FADD   Fas-kapcsolt halál domén  

HDL   nagy denzitású lipoprotein 

HLA   humán leukocita antigén 

HRP   torma-peroxidáz 

HSP   hősokk fehérje  
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IBD   krónikus gyulladásos bélbetegség 

IEC   intesztinális epitéliális sejt 

IEL   intraepitéliális limfocita 

IκB   inhibítor κB 

IKK   IκB kináz kináz 

IL-1β   interleukin-1β 

IL-1R   interleukin-1 receptor 

IL   interleukin 

INF   interferon 

IP10   INFγ-indukált fehérje 10  

IRAK   IL-1-receptorhoz kapcsolt kináz  

IRF   interferonszabályozó faktor 

ISRE   interferon érzékeny elem 

JNK   c-Jun amino-terminális protein kináz 

LBP   LPS kötő fehérje  

LPS   lipopoliszacharid 

LRR   leucinban gazdag ismétlődés 

MAPK   mitogén-aktivált protein kináz  

MCMV  rágcsáló citomegalovírus 

MHCII   fő hisztokompatibilitási génkomplex II 

MKK6   mitogén-aktivált protein kináz 6 

MyD88  myeloid differenciálódási 88. faktor 

Mal   MyD88 adaptor-szerű fehérje  

MALP-2  2 kDa-os makrofág aktiváló lipopeptid 

MICA   MHCI polipeptid-rokon szekvencia A 

NACHT NAIP (neuronális apoptózis gátló fehérje), CIITA (MHCII 

transzkripciós aktivátor), HET-E (a Podospora anserina 

összeférhetetlenségi lókusz fehérjéje) és TP1 (telomeráz-kapcsolt 

fehérje 1) fehérjékből álló csoport 

NaF   nátrium-fluorid 

NALP   NACHT-LRR és PYRIN domént tartalmazó fehérjék 

Na3VO4  nátrium-ortovanadát 
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NCBI   Nemzeti Biotechnikai Információs Központ 

NEC   nekrotizáló enterokolitisz 

NEMO   NF-κB esszenciális modulátor 

NF-κB   nukleáris faktor-κB 

NK-sejt  természetes ölősejt 

NLR   NACHT-LRR fehérje család 

NO   nitrogén-monoxid 

NOD   nukleotid kötő oligomerizációs domén  

ORF   nyitott leolvasási keret 

PAF   vérlemezke-aktiváló faktor 

PAM3CYSK4 N-Palmitoil-S-[2,3-bisz(palmitoiloxi)-(2RS)-propil]-[R]-

ciszteinil-[S]-szeril-[S]-lizil-[S]-lizil-[S]- lizil -[S]-lizin x 3 HCl 

PAMP   patogénekhez kapcsolt molekuláris mintázat 

PBS   foszfátpuffer 

PBL   perifériális limfocita 

PCR   polimeráz láncreakció 

PEPT1   intesztinális oligopeptid transzporter 1 

PGN   peptidoglikán 

PI3K   foszfatidilinozitol-3-kináz 

PKR   dsRNS függő protein kináz  

PMSF   fenil-metil-szulfonil-fluorid 

poli (I:C)   poliinozin-policitozin sav 

PRR   mintázatfelismerő receptor 

RFLP   restrikciós fragment hossz polimorfizmus  

RAW264.7  egér monocita/makrofág sejtvonal 

rIBD   relapszusban lévő IBD 

RICK   receptor-interakciós szerin/treonin kináz  

RIG-1   retinasav indukálható gén 1 

RIP   receptor interakciós fehérje  

RP105   rádioprotektív 105  

RSV   óriássejtes légzőszervi vírus  

RT   reverz transzkripció 
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SDS   nátrium-dodecil-szulfát 

SNP   egy nukleotidot érintő polimorfizmus 

TAB   TAK kötő fehérje  

TAK1   TGF-β-aktivált kináz 1 

TANK   TRAF családtag-kapcsolt NF- κB aktivátor  

TBK1   TANK kötő kináz 1 

TGF-β   transzformáló növekedési faktor-β 

Th1   1-es típusú segítő T sejt 

Th2   2-es típusú segítő T sejt 

TIR   Toll/IL-1R homológ domén 

TIRAP   TIR domén tartalmú adaptor fehérje 

TLR   Toll-szerű receptor  

TM   transzmembrán 

TNF-α   tumor-nekrózis-faktor-α 

TOLLIP  Toll-interakciós fehérje 

TRAF6  TNF-receptorhoz kapcsolt 6. faktor 

TRAM   TRIF-kapcsolt adaptor molekula  

TRIF   TIR domént tartalmazó, INF- β-t indukáló adaptor fehérje  

TRIKA  TRAF6 szabályozott IKK aktivátor  

tTG   szöveti transzglutamináz 

Ubc13   ubikvitin konjugáló enzim E2  

Uev1A   ubikvitin konjugáló enzim E2 variáns 1A izoformája 

VLBW   kis születési súlyú koraszülött 
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2. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A belek immunpatogenezisű kórképeinek kialakulásáért a természetes 

immunrendszer működési zavara is felelőssé tehető, melyben a Toll-szerű receptorok 

(TLR), a CD14 és a kaszpáz toborzó domén (CARD) 15 központi szerepet játszanak. 

Munkám során arra a kérdésre kerestem választ, hogy hogyan változik a TLR2, 

TLR3 és TLR4 expresszió mRNS és fehérje szinten cöliákiás gyermekek és krónikus 

gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvedő gyermekek duodenum, illetve kolon 

biopsziás mintáiban a kontrollokhoz képest. Ugyancsak elemeztem, hogy a CD14, a 

TLR4 és a CARD15 gének egy nukleotidot érintő polimorfizmusai (SNP) 

összefüggenek-e a nekrotizáló enterokolitisz (NEC) kialakulásának kockázatával kis 

születési súlyú koraszülöttekben. 

A kezeletlen- és kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a 

TLR2 és TLR4 expresszió fokozódott a kontrollokhoz képest. Sőt, a kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb TLR2 és TLR4 expressziót 

mutattam ki, mint a kezeletlen cöliákiás gyermekekben. A frissen diagnosztizált (fd)- és 

a relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő 

szakaszán szintén fokozódott a TLR2 és TLR4 expresszió. A kolon nyálkahártya 

gyulladásban nem lévő szakaszán azonban, a TLR2 és TLR4 expresszió nem tért el a 

kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. Az fdIBD-s-, illetve az rIBD-s 

gyermekek között nem volt különbség a TLR2 és TLR4 expresszióban sem a kolon 

nyálkahártya gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán. A CD14 C-

260T, TLR4 A+896G és C+1196T és a CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k 

előfordulási gyakorisága nem különbözött a kis születési súlyú NEC-es, illetve nem 

NEC-es koraszülöttek és az egészséges újszülöttek esetében. Más perinatális 

szövődmények kialakulásával sem találtam összefüggést. 

Összefoglalóan, eredményeim arra utalnak, hogy a fokozott TLR2 és TLR4 

expressziónak elsődleges szerepe lehet a cöliákia patogenezisében. Úgy tűnik azonban, 

hogy az említett receptorok szerepe az IBD patogenezisében másodlagos, azaz nem a 

betegség kiváltásában, hanem a betegség fenntartásában játszhatnak szerepet. A vizsgált 

CD14, CARD15 és TLR4 gének SNP-i nem állnak összefüggésben a NEC, illetve 

egyéb perinatális szövődmények kialakulásával kis születési súlyú koraszülöttekben. 
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3. SUMMARY 

 

Besides the central role of the adaptive immunity, innate immune responses may 

also play an important role in the development of coeliac disease (CD), inflammatory 

bowel disease (IBD) and necrotizing enterocolitis (NEC). Toll-like receptors (TLRs), 

CD14 and caspase recruitment domain (CARD) 15 are key regulators of the innate 

immune system.  

The aim of this study was to characterise the expression of TLR2, TLR3 and 

TLR4 in duodenal or colonic biopsy samples taken from children with CD or with IBD 

and controls. Moreover, my aim was to evaluate whether single nucleotide 

polymorphisms (SNPs) of CD14, TLR4 and CARD15 genes are associated with the risk 

of NEC in very low birth weight (VLBW) infants. 

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

duodenal mucosa of children with treated CD and untreated CD than in controls. TLR2 

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

mucosa of children with treated CD than in untreated CD. TLR2 and TLR4 mRNA 

expression and protein levels were higher in the inflammed colonic mucosa of children 

with freshly diagnosed (fd) IBD and relapsed (r) IBD compared to controls. In the non 

inflammed colonic mucosa of children with fdIBD and rIBD, TLR2 and TLR4 mRNA 

expression and protein levels were similar to controls. TLR2 and TLR4 mRNA 

expression and protein levels in either inflammed or non inflammed colonic mucosa 

were similar in children with fdIBD and rIBD. No significant differences were found in 

the prevalence of CD14 -260T, TLR4 +896G and +1196T and CARD15 +2722C, +2104T and 

3020insC alleles between WLBW infants -with and without NEC- and healthy term 

newborns. Furthermore I did not found any association between genotype and 

prematurity or sepsis, which are importat risk factors of NEC. 

In summary, my results of increased expression of TLR2 and TLR4 even in 

treated CD may indicate the primary role of these pattern recognition receptors (PRRs) 

in the pathogenesis of CD. However, the non elevated expression of these PRRs in the 

non inflammed colonic mucosa does not support their primary role in the development 

of IBD. Carrier state of the tested CD14, TLR4 and CARD15 SNPs is not associated 

with the risk of NEC and other perinatal complications in VLBW infants. 
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4. BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

 A természetes vagy veleszületett immunitás elemei- sejtek, receptorok, oldott 

fehérjék, enzimek peptidek-filogenetikai örökségünknek tekinthetőek, a törzsfejlődés 

során kipróbált rendszerek és módszerek, a szervezet integritását hivatottak biztosítani 

külső betolakodók, fizikai behatások és kóros belső elváltozások ellen. Bár e rendszer- 

szemben a kifinomultabb szerzett vagy adaptív immunitás klonális receptoraival- nem 

képes molekuláris szinten alkalmazkodni az aktiváló ingerhez, úgy tűnik döntő szerepet 

játszhat a kialakuló immunválasz minőségének meghatározásában. E jelenség kulcsa a 

molekuláris mintázatok felismerése: bizonyos szerkezetek a törzsfejlődés során 

veszélyesnek könyveltettek el, s ezért előnyt jelentett az olyan receptorok kialakítása, 

amelyek felismerik ezeket a mintázatokat és jelzik azok jelenlétét a szervezet sejtjei 

számára. A mintázatokat patogénekhez kapcsolt molekuláris mintázatoknak (PAMP) 

nevezzük, a receptorokat pedig mintázatfelismerő receptoroknak (PRR). A PRR-

családba tartoznak az igen változatos felismerési képességekkel rendelkező Toll-szerű 

receptorok (TLR), ligandumaik lehetnek fehérjék, lipoproteinek, glikolipidek, 

lipopoliszacharidok, oligoszacharidok, ribonukleinsavak és szintetikus vegyületek is 

(1). 

 

4.1. A Toll-szerű receptorok (TLR) 

 

 A TLR-ek a Drosophila Toll-receptoráról kapták a nevüket. 1996-ban írták le, 

hogy a Toll-receptor a Drosophila embrió dorzoventrális polarizációja mellett a 

gombafertőzés elleni védelemben is fontos szerepet tölt be (2). Egy évvel a felfedezést 

követően Medzhitov R és munkatársai azonosították a receptor emlősökben 

megtalálható formáját (3). A TLR receptor családnak jelenleg emlősökben 12 tagja 

ismert (4), számuk azonban még valószínűleg bővül a jövőben. 

 Az emlősökben megtalálható TLR-ek I-es típusú transzmembrán receptorok. 

Közös jellemzőjük, hogy három fő részből állnak: egy extracelluláris, variábilis, 

leucinban gazdag ismétlődésekből álló (LRR) doménből, amely a ligandumok 

megkötéséért felelős, egy rövid transzmembrán régióból, valamint egy intracelluláris, 

konzervatív, a humán interleukin-1 receptorral (IL-1R) homológ, Toll/IL-1R (TIR) 
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doménből, amely elengedhetetlen a jelátviteli folyamatok elindításához (3). Az LRR 

domének 19-25 tandem motívumból állnak, melyek egyenként 24-29 aminósav 

hosszúságúak és egy XLXXLXLXX motívumot, valamint más konzervált aminósav 

maradékokat (XØXXØXXXXFXXLX, Ø=hidrofób maradék) tartalmaznak (4). 

Mindegyik LRR egy alfa-hélixből és egy béta lemezből áll, melyet hurkok kapcsolnak 

össze. Úgy képzelik, hogy az LRR egy patkó alakot formáz, ahol a ligandum kötés a 

konkáv felületen történik (4). Ettől eltérően a humán TLR3 LRR doménje esetén 

valószínű, hogy a negatív töltésű két szálú (ds) RNS a TLR3 külső, konvex felületéhez 

kapcsolódik (5). 

A humán TLR családot elsődleges aminósav szekvenciájuk hasonlósága alapján 

5 alcsaládba: TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 és TLR9 sorolják (6). Míg a TLR3, TLR4 és 

TLR5 alcsaládnak csak egy tagja van, a TLR2 alcsalád a TLR1-et, TLR2-őt, TLR6-ot és 

a TLR10-et-, a TLR9 alcsalád pedig a TLR7-et, TLR8-at és TLR9-et foglalja magában 

(6).  

 

1. ábra. A Toll-szerű receptorok (TLR) szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az 1. ábrán a Toll-szerű receptorok (TLR) szerkezete látható. Az emlősökben megtalálható TLR-ek I-es 

típusú transzmembrán receptorok, melyek három fő részből állnak, egy extracelluláris, variábilis, 

leucinban gazdag ismétlődésekből álló (LRR) doménből, amely a ligandum megkötéséért felelős, egy 

rövid transzmembrán (TM) régióból, valamint egy citoplazmatikus, konzervatív, Toll/Interleukin-1 

receptor (TIR) doménből, amely a jelátviteli folyamatok elindításához szükséges. 
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4.1.1. A TLR2 szerkezete, ligandumai és expressziója 

 

A TLR2 egy 784 aminósavból álló és hozzávetőlegesen 90 kDa molekulatömegű 

I-es típusú transzmembrán fehérje. Extracelluláris doménje 18-20 LRR motívumot 

tartalmaz (7). A TLR2-tőt kódoló TLR2 gén a 4-es kromoszóma hosszú karján (4q32) 

lokalizálódik, két exonja van, de a teljes kódoló szekvenciát a 2-es exon tartalmazza (6).  

 A TLR2 számos mikroorganizmus különböző komponenseit ismeri fel. Gram-

negatív baktériumok, a Mycoplasma és a Spirochaeták lipoproteinjeit, Gram-pozitív 

baktériumok peptidoglikánját (PGN) és lipoteikolsavát, a Mycobacteriumok 

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

Staphylococcus epidermidis fenol oldékony modulinját, élesztők zimozánját, a 

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

Leptospira interrogans, és a Porphyromonas gingivalis lipopoliszacharidját (LPS) (6). 

A TLR2 a gyulladás során termelődő endogén ligandumok, így a HSP60 (8) és HSP70 

(9) hősokk fehérjék felismerésében is fontos szerepet játszik. 

 Ozinsky A és munkatársai igazolták elsőként, hogy a TLR2 elsődlegesen úgy 

ismeri fel ligandumait, hogy TLR1-el vagy TLR6-al heterodimert képez (10). A 

RAW264.7 egér monocita/makrofág sejtvonal TLR6 kettős mutánsaiban ugyanis, a 

PGN és a Staphylococcus epidermidis modulinjának hatására nem következett be TNF-

α termelődés. Azt is kimutatták, hogy a TLR2 homodimerek nem váltanak ki tumor- 

nekrózis-faktor (TNF)-α termelést a makrofágokban. A TLR2/TLR1 heterodimer 

elsődlegesen triacilált lipoproteineket/lipopeptideket ismer fel, mint a Mycobacteriumok 

19 kDa-os lipoproteinje (11), a Meningococcus lipoproteinje (12) és a szintetikus 

PAM3CYSK4 (N-Palmitoil-S-[2,3-bisz(palmitoiloxi)-(2RS)-propil]-[R]-ciszteinil-[S]-

szeril-[S]-lizil-[S]-lizil-[S]-lizil-[S]-lizin x 3 HCl) lipopeptid (13). A TLR2/TLR6 

heterodimer elsődlegesen diacilált lipoproteineket/lipopeptideket ismer fel, mint a 

Mycoplasma 2 kDa-os makrofág aktiváló lipopeptidje (MALP2) (13). TLR6 kettős 

mutáns egerek makrofágjaiban a Mycoplasma diacilált lipopeptidje nem vált ki TNF- α 

termelést, míg a triacilált lipoproteinek/lipopeptidek igen (13). Ezzel szemben TLR1 

kettős mutáns egerek makrofágjainak triacilált lipoproteinek/lipopeptidek által kiváltott 

TNF-α termelése csökken-, míg a diacilált lipoproteinek/lipopeptidek által kiváltott 

TNF-α termelése nem változik a vad típusú egerek makrofágjaihoz képest (11). A TLR1 
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és TLR6 szerkezete nagyon homológ, ezért a TLR6 kompenzálhatja a TLR1 hiányát a 

triacilált lipoproteinek felismerése során (6).  

 A PGN közvetlenül képes kötődni a TLR2-höz (14). A TLR2 extracelluláris 

doménjének egy 25 aminósavból álló szekvenciája (Ser40-Ile64) felelős a PGN kiváltott 

sejt aktivációért és valószínűleg a PGN megkötéséért is (15). A TLR2 közvetített sejt-

aktiváció a nagy molekulatömegű polimer PGN jelenlétét igényli, a kis molekulatömegű 

szolubilis PGN fragmentumok nem aktiválják a sejteket a TLR2-n keresztül (16). A 

pontos PGN szerkezet azonban, amit a TLR2 felimer, ismereteink szerint még nem 

tisztázott. 

 Vannak olyan ligandumok is, melyek felismeréséhez a TLR2-őn kívűl- a TLR1 

és TLR6 mellett- nem TLR típusú molekulák jelenlétére is szükség van. Gombák β-

glükánjának felismerésekor a TLR2 egy C típusú lektinnel, a dectin 1-el (17)-, 

diacilgliceridek felismerésekor pedig a CD36-al működik együtt (18). A CD14 

fokozhatja a PGN és más bakteriális komponensek által kiváltott TLR2 jelátvitelt, de 

nem elengedhetetlenül szükséges hozzá (16, 19). 

 A TLR2 elsődlegesen monocitákon/makrofágokon (20), mieloid dendritikus 

sejteken (DC) (20) és B sejteken (20)-, kisebb mennyiségben hízósejteken (21), 

epitéliális sejteken (22), keratinocitákon (23), endotél sejteken (24), NK sejteken (20), 

neutrofil granulocitákon (20), és néhány más sejten [pl. mikroglia sejteken (25)] 

expresszálódik.  

 

4.1.2. A TLR2 által közvetített, MyD88 függő jelátviteli út 

 

 Ligandum kötését követően a TLR2 aktiválódik (2. ábra), dimerizálódik és a 

myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88) adaptor fehérjéhez kapcsolódik, a TIR 

domének homofil kölcsönhatásán keresztül (26). A TLR2 közvetített jelátvitelhez egy 

másik adaptor molekula, a TIR domén tartalmú adaptor fehérje (TIRAP), más néven 

MyD88 adaptor-szerű fehérje (Mal) is szükséges, amely heterodimert képezhet a 

MyD88-al (27, 28, 29). A MyD88 az IL-1-receptorhoz (IL-1R) kapcsolt kináz 4-hez 

(IRAK4) kapcsolódik a halál domének homofil kölcsönhatása révén (30). Az IRAK4-

közvetített foszforiláció aktiválja az IRAK1-et (31), mely a későbbiekben a tumor- 

nekrózis-faktor-receptorhoz kapcsolt 6. faktorral (TRAF6) kapcsolódik össze (32). 
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Végül két aktivátor komplex, a TRAF6-szabályozott IκB kináz kináz (IKK) aktivátor 

(TRIKA) 1 és a TRIKA2 segítségével aktiválódik a nukleáris faktor-κB (NF-κB) és a 

mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) útvonal (33, 34). A TRIKA1 egy dimer 

ubikvitinizáló enzim komplex, amely az ubikvitin konjugáló E2 enzimből (Ubc13) és az 

Ubc-szerű Uev1A (ubikvitin konjugáló enzim E2 variáns 1A izoformája) fehérjéből áll 

(33). A TRAF6, ubikvitin protein ligázként, a TRIKA1 komplex segítségével 

ubikvitinizálja önmagát és az IKKγ-át, más néven az NF-κB esszenciális modulátort 

(NEMO) (33). Ez az ubikvitinizáció szükséges a TRIKA2 komplex aktivációjához, 

amely a transzformáló növekedési faktor-β-aktivált kináz 1-ből (TAK1), illetve a 

TAK1-kötő TAB1 és TAB2 fehérjékből áll (34). Nemrég azonosítottak egy harmadik 

adaptor fehérjét is -a TAB3-at-, amely szintén a TAK1-el lép kölcsönhatásba és az NF-

κB aktivációját közvetíti (35). A TAK1 foszforilálja az IKK komplex katalitikus IKK-β 

és IKK-α alegységeit, melyek azután a 32-es és 36-os szerin maradékokon foszforilálják 

az inhibítor κB-t (IκB) (36). A foszforilálódott IκB ubikvitinizálódik, majd szelektíven 

és gyorsan lebomlik a nem lizoszómális, ATP függő, 26S proteolitikus komplexen 

keresztül (37). Ez lehetővé teszi az aktív NF-κB transzkripciós faktor számára a 

citoplazmából nukleuszba történő transzlokációt és a célgénjein való hatás kifejtését. A 

TAK1 egyidejűleg a MAP kináz kináz 6-ot (MKK6) is foszforilálja, ami a p38 és a c-

Jun amino-terminális protein kináz (JNK) MAPK-ok, majd az aktivátor protein 1 (AP1) 

transzkripciós faktor aktivációját eredményezi (34). A TRAF-6 az interferonszabályozó 

5. faktor (IRF5) transzkripciós faktorral is képes kapcsolódni, amely aktivációját 

követően a sejtmagba transzlokálódik és az NF-κB-vel együtt az interleukin (IL)-6, IL-

12, TNF-α proinflammatorikus citokinek termelődését váltja ki (38). Az NF-κB 

aktivációjában a MyD88-al vagy TRAF-6-al kapcsolódó foszfatidilinozitol-3-kináz 

(PI3K) is fontos szerepet játszik, amely az anti-apoptotikus kináz (Akt) foszforilációján 

keresztül fejti ki hatását (39). A TLR2 közvetített jelátvitel során a receptor-interakciós 

szerin/treonin kináz (RICK, más néven RIP2, illetve CARDIAK) is aktiválódik, amely 

fontos szerepet játszik az NF- κB, JNK, és az extracelluláris jellel szabályozott kináz 

(ERK) aktivációjában, valamint a Fas- és kaszpáz 8 indukált apoptózisban (40, 41, 42).  

A TLR2 jelátviteli út eredményeként számos citokin termelődik, köztük az IL-6 

és a TNF-α a legjelentősebb, melyeket a makrofágok termelnek (43). A mikrobiális 

lipopeptidek a monociták és DC-k IL-12 termelését, valamint a DC-k érését váltják ki 
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(44, 45). Más TLR2 ligandumok, így a peptidoglikán és a lipoteikolsav szintén a DC-k 

érését és proinflammatorikus citokin és kemokin termelését váltják ki (46). A DC-k 

érése során a fő hisztokompatibilitási génkomplex II (MHCII), valamint a T sejt 

kostimulációs molekulák (CD80, CD86) és más aktivációs markerek expressziója 

fokozódik (44). Ennek eredményeként a DC-k antigén bemutató és antigén specifikus T 

sejt aktiváló képessége fokozódik, ami elősegíti az adaptív immunválasz beindulását. 

Ismereteink szerint nem tisztázott, hogy a TLR2 1-es típusú segítő T sejt (Th1) 

közvetített sejtes immunválaszt vagy Th2 közvetített humorális immunválaszt vált-e ki. 

Re F és munkatársai azonban azt találták, hogy a TLR2 mediált jelátvitel DC-ben az 

IL12 p40-es inhibítor homodimerjének, az IL-8-nak, IL-10-nek és a p-19/IL-23-nak a 

termelődését váltja ki, ami a Th2 típusú immunválasz kialakulásának kedvez (47, 48).  
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2. ábra. A TLR2 által közvetített MyD88 függő jelátviteli út 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 2. ábrán a TLR2 által közvetített myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88) függő jelátviteli út 

látható. Rövidítések: Toll-szerű receptor 1 (TLR1), Toll-szerű receptor 2 (TLR2), Toll-szerű receptor 6 

(TLR6), myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88), TIR domén tartalmú adaptor fehérje (TIRAP), IL-

1-receptorhoz kapcsolt kináz 4 (IRAK4), IL-1-receptorhoz kapcsolt kináz 1 (IRAK1), tumor-nekrózis-

faktor-receptorhoz kapcsolt 6. faktor (TRAF6), interferonszabályozó 5. faktor (IRF5), TRAF6 
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szabályozott inhibítor κB (IκB) kináz kináz (IKK) aktivátor 1 (TRIKA1), TRAF6 szabályozott inhibítor 

κB (IκB) kináz kináz (IKK) aktivátor 2 (TRIKA2), ubikvitin konjugáló enzim E2 (Ubc13), ubikvitin 

konjugáló enzim E2 variáns 1A izoformája (Uev1A), transzformáló növekedési faktor-β-aktivált kináz 1 

(TAK1), TAK1 kötő fehérje 1 (TAB1), TAK1 kötő fehérje 2 (TAB2), TAK1 kötő fehérje 3 (TAB3), 

inhibítor κB (IκB) kináz kináz (IKK)-γ más néven nukleáris faktor-κB (NF-κB) esszenciális modulátor 

(NEMO), foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3K), anti-apoptotikus kináz (Akt), aktivátor protein 1 (AP1), 

receptor-interakciós szerin/treonin kináz (RICK, más néven RIP2, illetve CARDIAK), c-Jun amino-

terminális protein kináz (JNK), extracelluláris jellel szabályozott kináz (ERK), Fas-asszociált halál domén 
(FADD). 
 

4.1.3. A TLR3 szerkezete, ligandumai és expressziója  

 

A TLR3 904 aminósavból álló és hozzávetőlegesen 125 kDa molekulatömegű I-

es típusú transzmembrán fehérje (49). Extracelluláris doménje 23 LRR motívumot 

tartalmaz. A TLR3 gén kódolja, amely a 4-es kromoszóma hosszú karján (4q25) 

lokalizálódik (49). A TLR3 gén nyitott leolvasási kerete (ORF) 4 exont tartalmaz, 

melyből 2 exon kódolja a TIR domént. A TLR3 TIR doménje egyedülálló szerkezetű a 

többi TLR-éhez képest, mivel benne a konzervatív prolin maradék helyett alanin 

található. 

 A TLR3 fontos szerepet játszik a vírusok elleni védekezésben, habár szerepe 

több vírusfertőzés [pl, rágcsáló citomegalovírus (MCMV), reovírus] esetében is vitatott 

(50). Vírusok dsRNS-ét, valamint annak szintetikus analógját, a poli (I:C)-t (poliinozin-

policitozin sav) ismeri fel ligandumaként (51). Feltételezik, hogy az rRNS és tRNS is 

kiválthat TLR3 közvetített jelátvitelt akár fiziológiás körülmények között is, ami nem 

megfelelő szabályozás esetén autoimmun betegség kialakulásához vezethet (52). A 

dsRNS számos vírus replikációja során az RNS szintézis közti termékeként, illetve a 

DNS vírus-genom szimmetrikus transzkripciójának melléktermékeként keletkezik. A 

TLR3 hozzájárulása a szervezet vírus elleni védekezéséhez függ a vírus tropizmusától 

[antigén prezentáló sejt (APC) vagy szöveti sejt?], a bejutás helyétől (endoszóma vagy 

plazmamembrán?), a dsRNS sejten belüli lokalizációjától (genom vagy replikációs 

intermedier?), a dsRNS természetétől (burkolt vagy csomagolt?), a replikáció során 

képződő dsRNS intermedierek mennyiségétől, a vírussal fertőzött sejtek I-es típusú 

interferon termelésétől, valamint, hogy részt vesznek-e természetes ölő (NK) sejtek a 

vírus elpusztításában (53). 
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 A TLR3 elsődlegesen a mieloid DC-k - emberekben a monocita eredetű DC-k és 

CD11+ DC-k, egerekben a CD8α+ DC-k- valamelyik intracelluláris vezikuláris 

kompartmentumában fejeződik ki (54). Ez a vezikuláris kompartmentum 

feltételezhetően endoszómális, mivel az endoszóma savasodásának gátlása a poli (I:C) 

kiváltott jelátvitel megszűnéséhez vezet (54). A TLR3 NK sejtekben is expresszálódik 

(55). Ennek különösen azoknál a vírusfertőzéseknél van jelentősége, amelyek az NK 

sejtek ölő képességét kiváltják, például a rágcsálók MCMV fertőzése (56). Úgy tűnik, 

hogy a TLR3 konstitutívan vagy indukálhatóan expresszálódik még humán 

fibroblasztokban (54, 57), epitéliális sejtekben (22, 58), asztrocitákban és glioblasztoma 

sejtvonalakban (59), endotéliális sejtekben (60), és T sejtekben (61) is. Mivel a TLR3 

gén promóter régiójában interferon (INF) érzékeny elem található (ISRE), ezért az I-es 

típusú interferonok fokozhatják a TLR3 expresszióját DC-kben, illetve epitéliális- és 

endotéliális sejtekben (60, 62). 

 

4.1.4. A TLR3 által közvetített MyD88 független jelátviteli út 

 

A TLR3 feltételezhetően az intracelluláris vezikulumokban kapcsolódik a 

dsRNS-el, amely két úton juthat be a DC-kbe (53). A nekrotizált, illetve a vírus által 

lizált sejtekből származó dsRNS az extracelluláris térbe kerül, ahonnan a DC-k 

fagocitálhatják. A másik lehetőség, hogy a vírussal fertőződő DC-k receptor mediált 

endocitózissal veszik fel a dsRNS genomot. A dsRNS megkötését követően a TLR3 

aktiválódik (3. ábra), és közvetlenül kapcsolódik a TIR domént tartalmazó, INF- β-t 

indukáló adaptor fehérjével (TRIF, más néven TICAM-1) (63, 64). Az aktivált TRIF az 

IκB kináz ε-al (IKKε) és a TRAF családtag-kapcsolt NF- κB aktivátor (TANK) kötő 

kináz 1-el (TBK1, más néven NAK vagy T2K) kapcsolódik (65). Ezek a kinázok 

foszforilálják az interferonszabályozó 3. faktort (IRF3) és az interferonszabályozó 7. 

faktort (IRF7), amelyek homodimerizálódnak, a sejtmagba transzlokálódnak és számos 

célgénjüknek- így az INF-β-nak- a transzkripcióját váltják ki (66). A TLR3, aktivációja 

során két tirozin maradékon is foszforilálódik, amelyhez a PI3K kapcsolódhat, ami 

szintén szükséges az IRF-3 teljes aktivációjához (67). A TRIF, TRAF-6-on keresztül az 

NF- κB aktivációját is kiváltja (66). Sőt a TRIF, RIP-RIP homofil kölcsönhatáson 

keresztül képes kapcsolódni a receptor-interakciós fehérje (RIP) 1-el, illetve RIP3-al 
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(68). A RIP1-el való kölcsönhatás szintén elengedhetetlen az NF- κB aktivációhoz. A 

RIP1 halál doménjén keresztül a Fas-asszociált halál doménhez (FADD) és a kaszpáz-8-

hoz is kapcsolódhat, így az apoptotikus kaszkádot is aktiválhatja (53). A RIP3 képes 

meggátolni a TRIF kiváltott NF- κB aktivációt, és hasonlóan a RIP1-hez apoptózist 

válthat ki. A TLR3 aktiváció tehát a DC-k IL-12, illetve I-es típusú interferon (INFα, 

INFβ) termeléséhez vezet, valamint beindítja az apoptózist (53) (3. ábra). 

 A TLR3-on kívűl az antivirális immunválasz kialakításában többek között a 

TLR7 (69), a TLR8 (70), a TLR9 (71), a RIG-1 (retinasav indukálható gén 1) (72) és a 

dsRNS függő protein kináz (PKR) (73) is fontos szerepet játszik. Míg a TLR3 az 

elnyújtott antivirális válaszért és az adaptív immunitás beindításáért felelős, a TLR7 és 

TLR9 aktivációja gyors, nagy mennyiségű I-es típusú interferon, főleg INF-α 

termeléshez vezet (53). A nem DC tropikus vírusok esetében, a vírussal fertőzött 

sejtekből származó apoptotikus testeket a DC-k fagocitálják, majd az apoptotikus 

testekben lévő virális dsRNS TLR3-hoz kapcsoltan jelátvitelt indít, amely végül a DC-k 

éréséhez (fokozott CD80, CD83 és CD86 expresszió) és IL-12, INF-α/β termeléséhez 

vezet. Az érett DC-k bemutatják a virális antigéneket az antigén specifikus CD4+ és 

CD8+ T sejteknek, melyek aktiválódnak és elpusztítják a vírussal fertőzött sejteket (74, 

75). A DC tropikus vírusok esetében a dsRNS felismerése TLR3 független úton (pl. 

PKR-en át) következik be, de ez szintén a DC-k érését, majd ezen keresztül a CD4+ és 

CD8+ T sejtek aktivációját eredményezi (74). A vírussal fertőzött sejtek I-es típusú INF 

termelése fokozhatja a DC-k érését és CD4+ és CD8+ T sejt aktiváló képességét (76).  
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TRAF6 

PI3K

3. ábra. A TLR3 által közvetített MyD88 független jelátviteli út 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. ábrán a TLR3 által közvetített myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88) független jelátviteli út 

látható. Rövidítések: két szálú RNS (dsRNS), Toll-szerű receptor 3 (TLR3), TIR domént tartalmazó, INF- 

β-t indukáló adaptor fehérje (TRIF), tumor- nekrózis-faktor-receptorhoz kapcsolt 6. faktor (TRAF6), 

TRAF6 családtag-kapcsolt NF- κB aktivátor (TANK) kötő kináz 1 (TBK1), transzformáló növekedési-

faktor-β-aktivált kináz 1 (TAK1), TAK1 kötő fehérje 1 (TAB1), TAK1 kötő fehérje 2 (TAB2), TAK1 

kötő fehérje 3 (TAB3), inhibítor κB (IκB) kináz kináz (IKK)-γ más néven nukleáris faktor-κB (NF-κB) 

esszenciális modulátor (NEMO), foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3K), anti-apoptotikus kináz (Akt), 
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interferonszabályozó 3. faktor (IRF3), interferonszabályozó 7. faktor (IRF7), receptor interakciós fehérje 

1 (RIP1), receptor interakciós fehérje (RIP) 3, Fas-asszociált halál domén (FADD), nukleáris faktor-κB 

(NF-κB), c-Jun amino-terminális protein kináz (JNK). 

 

4.1.5. A CD14 szerkezete, ligandumai és expressziója 

 

 A CD14 egy 356 aminósavból álló 55 kDa-os glikoprotein, szerkezetében 10 

LRR motívum található (77). A CD14 gén kódolja, amely az 5-ös kromoszóma hosszú 

karján (5q 23-31) lokalizálódik (77). A CD14 membránhoz kapcsolt (mCD14) és 

szolubilis (sCD14) formában fejeződik ki (78).  

Az mCD14 esetében a C terminális, 28-30 aminósavból álló leader szekvencia a 

transzlációt követően GPI horgonyra cserélődik ki (78). Valójában tehát a CD14 nem 

egy transzmembrán fehérje, hanem egy GPI kapocs által a membránhoz kötött 

glikoprotein. Az mCD14 nagy mennyiségben monociták, makrofágok, és Langerhans 

sejtek, kisebb mennyiségben granulociták, és néhány nem mieloid sejtvonal eredetű sejt 

felszínén fejeződik ki (16, 79, 80,). A GPI-hez kapcsolt fehérjék, mint amilyen az 

mCD14 is, a sejtmembrán bizonyos helyein ún. lipid raftokban (81)- koleszterin és 

glikoszfingolipid gazdag mikrodoménekben- csoportosulnak, így részt vesznek a 

transzcitózisban (82), a potocitózisban (83) és a transzmembrán jelátvitelben (84) is. 

 Az sCD14-nek két különböző molekulatömegű formája is létezik, melyek között 

ismereteink szerint nincs biológiai különbség (85). Az 55-56 kDa-os forma C terminális 

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

sejtmembránhoz kapcsolódni (85). A 48-49 kDa-os forma különböző bakteriális 

stimulusok hatására, szerin proteáz –pl. leukocita elasztáz- hasítással válik szabaddá a 

sejtmembránból (86). A sCD14 a szérumban, a likvórban, valamint rövidebb (trunkált) 

formája a proteinuriás betegek vizeletében található meg nagyobb mennyiségben (87, 

88). 

Az mCD14 és sCD14 expressziója bakteriális stimulusok (Escherichia coli, 

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

fokozódik, Th2 típusú citokinek, mint az IL-4, IL-10 hatására csökken (89, 90). 
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4. ábra. A membránhoz kapcsolt CD14 (mCD14) szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 
A 4. ábrán a membránhoz kapcsolt CD14 (mCD14) szerkezete látható. A CD14 egy 356 aminósavból álló 

55 kDa-os glikoprotein, szerkezetében 10 leucinban gazdag ismétlődés (LRR) található. A membránhoz 

kapcsolt CD14 (mCD14) esetében a C terminális, 28-30 aminósavból álló leader szekvencia a transzlációt 

követően glikozil-foszfatidilinozitol (GPI) horgonyra cserélődik ki. 

 

 A CD14, mint makrofág koreceptor a TLR4-el és MD2-vel komplexben 

elsődlegesen Gram-negatív baktériumok LPS-ét köti meg (91). Az LPS-en kívűl 

azonban számos más mikrobiális és szintetikus makrofág aktivátort is felismer, így a 

Gram-pozitív baktériumok teljes sejtfalát, illetve annak PGN komponensét, Gram-

pozitív baktériumok lipoteikolsavát, Mycobacteriumok lipoarabinomannánját, a 

Borrelia burgdorferi és a Treponema pallidum lipoproteinjét, szintetikus lipopeptideket, 

a Gram-negatív baktériumok poli β (1-4)-D-mannuronsavát, Streptococcus sejtfalak 

ramnóz-glükóz polimerjét, baktériumok és élesztők poliuronsavát, a Staphylococcus 

aureus amfifil molekuláit, a Blastomyces dermatidis W1-1 fehérjéjét, a Klebsiella 

pneumoniae acilpoligalaktozidját és a szintetikus poli β (1-4)-D-glükuronsavat (16, 92). 

Mikrobiális ligandumokon kívűl foszfolipidek és apoptotikus emlős sejtek megkötésére 

is képes (93).  

Habár a mCD14 közvetlenül is kapcsolódhat az LPS-el, a szérumban jelen lévő 

LPS kötő fehérje (LBP) 100-1000-szeresére képes fokozni ezt a kölcsönhatást (94). Az 

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

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

baktériumok által kiváltott gyulladásos válasz gyors kialakulásában, így a bakteriális 

fertőzések gyors leküzdésében (95). Az LBP fő funkciója, hogy a vizes fázisban 

képződő, néhány száz LPS-ből álló LPS aggregátumból, LPS monomerek transzferét 

katalizálja a CD14-re, így a CD14-el együtt egy hármas komplex alakulhat ki (96). Az 

LRR

GPI horgony 
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LBP LPS kötő doménje a molekula N terminális részén található (91-100. aminósav), 

míg az LPS transzferéért a C terminális rész a felelős. Érdekes, hogy a PGN által 

kiváltott CD14 közvetített sejtaktivációt az LBP nem fokozza, ezért a PGN-ből az LPS-

nél nagyobb koncentráció szükséges a sejtek aktivációjához. 

Az sCD14 is képes közvetlenül kapcsolódni az LPS-el (97). Az így kialakuló 

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

vaszkuláris endotéliális sejteket, epitéliális sejteket, vaszkuláris simaizom sejteket, 

fibroblasztokat és asztrocitákat (97, 98). Ezzel ellentétben az sCD14 és PGN komplexek 

nem aktiválják az említett sejteket (99). Az sCD14 fokozhatja az mCD14-el rendelkező 

sejtek LPS és PGN indukált immunválaszát (100), azonban ha túl nagy mennyiségben 

van jelen, akkor kompetícióba lép az mCD14-el az LPS-ért, ezáltal véd az LPS stimulált 

monociták és makrofágok immunválaszától in vitro és in vivo (101, 102). Végezetül az 

LBP-hez hasonlóan a sCD14 is elősegíti az LPS transzferét a nagy denzitású 

lipoproteinre (HDL), ami az LPS neutralizációjához vezet (92).  

Mivel a CD14-nek nincs citoplazmatikus doménje, illetve a GPI nem képes 

aktivációs jelet továbbítani a sejt belsejébe, az intracelluláris jelátviteli mechanizmusok 

aktiválásához valamilyen koreceptor szükséges (103). A CD14 legfontosabb 

koreceptora a TLR4. Az LPS indukált mCD14/TLR4 közvetített jelátvitel TNF-α, IL-6, 

IL-8, prosztaglandin, szuperoxid és szöveti faktor szintézist indukál monocitákban (90). 

Az mCD14 ezen kívűl résztvesz a polimorfonukleáris leukociták fibrinogénhez való, 

integrin függő adhéziójában és a Gram-negatív baktériumok, valamint az apoptotikus 

sejtek komplement független fagocitózisában (90). Ha az sCD14 kis koncentrációban 

van jelen, akkor az sCD14/TLR4 közvetített jelátvitel fokozza a citotoxicitást, IL-6, IL-

8 termelést, valamint az adhéziós molekulák kifejeződését (90). A CD14 génkiütött 

egerek rezisztensek a Gram-negatív baktériumok vagy LPS által kiváltott sokkra, habár 

a nagyon magas koncentrációjú LPS-el szemben még kialakul bennük immunválasz 

(105). Tehát a CD14 mintegy sokszorozza, felerősíti az LPS kiváltott választ. 
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4.1.6. A TLR4 szerkezete, ligandumai és expressziója 

 

A TLR4 egy 839 aminósavból álló és hozzávetőlegesen 96 kDa molekulatömegű 

I-es típusú transzmembrán fehérje (106). Extracelluláris doménje 21 LRR-t tartalmaz. A 

TLR4-et kódoló TLR4 gén a 9-es kromoszóma hosszú karján (9q32-q33) lokalizálódik 

(49, 107), 4 exonja van. 

A TLR4-et számos sejttípus expresszálja, mieloid DC-k (108), 

monociták/makrofágok (109), hízósejtek (110), epitéliális sejtek (22), keratinociták 

(23), endotél sejtek (24), B sejtek (20), NK sejtek (20), neutrofil granulociták (20) és 

néhány egyéb sejt is. A sejtek differenciáltsági foka, illetve ligandum 

kitettsége/felvétele befolyásolja, hogy a TLR4 az adott sejten belül vagy annak felszínén 

helyezkedik el (22).  

Hosszú idő óta ismert, hogy két egértörzsben, a C3H/HeJ-ben és a 

C57BL10/ScCr-ben az LPS által kiváltott immunválasz gyenge. Két független 

kutatócsoport jött rá, hogy a TLR4 gén mutációja felelős ezért a hatásért. A C3H/HeJ 

egértörzs estében a TLR4 gén harmadik exonjában bekövetkező pontmutáció 

eredményeként a TLR4 jelátvivő doménjében a 712-es pozíciójú, konzervált prolin 

hisztidinre cserélődik ki (104, 111). Ennek eredményeként gátlódik a TLR4 közvetített 

jelátvitel és az LPS által kiváltott immunválasz. A C57BL10/ScCr egértörzs esetében 

teljesen hiányzik a TLR4 gén (104, 111). A TLR4 génkiütött, TLR4 hiányos egerekben 

hasonlóan gyenge az LPS által kiváltott immunválasz, ami bizonyítja, hogy a TLR4 egy 

nélkülözhetetlen LPS receptor (112). Az LPS felismerése azonban a CD14-en és TLR4-

en kívűl más molekulákat is igényel, így többek között az MD-2-tőt és a rádioprotektív 

(RP) 105-öt, melyek jelentőségét in vivo és in vitro kísérletek igazolták (113, 114, 115, 

116). 

Az RP105 (CD180) egy I-es típusú transzmembrán fehérje, amely a TLR-ekhez 

hasonló szerkezetű LRR doménnel rendelkezik és elsődlegesen B sejteken fejeződik ki 

(117). Az RP105-ről elsőként az volt ismert, hogy aktivációs jelet továbbít B sejtekben, 

illetve védi a B sejteket a rádioaktív sugárzás által kiváltott apoptózistól (117, 118). 

Később kiderült, hogy az RP105 hiányos egerek B sejtjeiben az LPS által kiváltott 

immunválasz erősen károsodott (116). Az RP105 LRR doménje az MD-1 molekulával 
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kapcsolódik, amely nélkülözhetelen az RP105 B sejt felszíni expressziójában, valamint 

az LPS felismerésében és jelátvitelében (115).  

Az MD-2 molekula, az MD-1-hez hasonló szerkezetű 20-30 kDa-os 

glikoprotein, amelynek nincs transzmembrán doménje, ezáltal nem képes a 

sejtmembránba horgonyzódni (119). Az MD-2 az endoplazmatikus retikulumban/cis 

Golgiban kapcsolódik a TLR4 extracelluláris doménjéhez, majd a TLR4/MD-2 

komplex a sejt felszínhez vándorol, ahol a felesleges MD2 szekretálódik (119). Az MD-

2, az 526-os és 575-ös Asn-okon glikozilálja a TLR4-et, melynek hiányában a TLR4 

nem juthat ki a sejtfelszínre (120). MD-2 kettős mutáns fibroblaszt sejtekben ezért a 

TLR4 az endoplazmatikus retikulumban marad, míg vad típusú fibroblaszt sejtekben 

MD2-vel komplexben, a sejtfelszínen jelenik meg (114). Az MD2 képes fokozni az LPS 

indukált immunválaszt (113), és közvetlenül, az mCD14 nélkül is képes kapcsolódni az 

LPS-el (121). Az LPS/MD-2 és az LPS/TLR4-MD-2 komplexek közötti összefüggés 

ismereteink szerint még nem tisztázott. Az MD-2 génkiütött egerekben LPS-el szemben 

nem alakul ki immunválasz, így a TLR4 hiányos egerekhez hasonlóan túlélik az LPS 

kiváltott endotoxin sokkot (114).  

A LPS-en kívűl a TLR4-nek számos más mikrobiális liganduma van, úgymint az 

óriássejtes légzőszervi vírus (RSV) fúziós fehérjéje, az egér Moloney-leukémia vírus 

burokfehérjéje, bakteriális glikolipidek, gombák komponensei és a növényi taxol (122). 

Ezeken kívűl a TLR4 endogén ligandumokat is felismer, így a HSP-60-at, HSP-70-et, a 

hialuronsav oligoszacharidjait, telített zsírsavakat, a heparin-szulfát poliszacharid 

fragmentumait, fibrinogént, a fibronektin A doménjét, a tüdő felületaktív A fehérjéjét, 

és β-defenzint (122). 

 

4.1.7. A TLR4 által közvetített MyD88 függő- és MyD88 független jelátviteli út 

 

Mivel a TLR4 intesztinális epitéliális sejtekben (IEC) a Golgi készülékben 

helyezkedik el, az LPS internalizációja és Golgi készülékbe szállítódása előfeltétele az 

intesztinális epitéliális sejtek LPS kiváltott TLR4 közvetített jelátvitelének (123). 

Monociták/makrofágok esetében viszont a TLR4/MD-2 komplex LPS stimulációt 

követően a sejtmembrán lipid raftjaiba vándorol (124), amire azért van szükség, hogy a 

LPS a mCD14-ről a TLR4/MD-2 komplexre kerülhessen (125). LPS hatására a TLR4 
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homodimerizálódik és olyan konformációs változásokon megy keresztül, melynek 

hatására TIR doménje TIR domén tartalmú adaptor fehérjék megkötésére válik képessé 

(126). Triantafilou és munkatársa igazolták, hogy a CD14-en, MD2-őn és TLR4-en 

kívűl a CD11/CD18, a CD55, a HSP70, a HSP90, a kemokin receptor 4 (CXCR4) és a 

növekedési és differenciáló faktor 5 (GDF5) is fontos szerepet tölt be az LPS által 

kiváltott sejtaktivációban (127). 

Az LPS által kiváltott TLR4 közvetített jelátvitelben (5. ábra) négy adaptor 

fehérje vesz részt, a MyD88, a TIRAP, a TRIF és a TRIF-kapcsolt adaptor molekula 

(TRAM, más néven TICAM-2) (128). Az LPS által kiváltott TLR4 közvetített jelátvitelt 

két fázisra lehet osztani, a korai MyD88 függő jelátviteli útra, melyben a MyD88 és 

TIRAP-, valamint a késői MyD88 független jelátviteli útra, melyben a TRIF és TRAM 

adaptor fehérjék vesznek részt (128). A korai MyD88 függő jelátviteli út a TLR2 

jelátviteli útjához hasonlóan, a késői MyD88 független jelátviteli út a TLR3 jelátviteli 

útjához hasonlóan megy végbe.  

MyD88 génkiütött, MyD88 hiányos egerekben az LPS által kiváltott NF-κB és 

MAPK aktiváció késleltetett módon következik be a vad típusú egerekéhez képest, 

azonban a DC-k érése és az IRF-3 aktivációja nem tér el a vad típusú egerekétől (129, 

130). A MyD88 hiányos egerek az LPS halálos dózisával szemben is rezisztensek (129). 

A TIRAP génkiütött egerek a MyD88 hiányos egerekhez hasonlóan rezisztensek az LPS 

toxikus hatásával szemben, valamint LPS hatására nem termelnek TNF-α-át, IL-6-ot és 

IL-12p40-et (29). TIRAP hiányos egerekben az LPS által kiváltott NF-κB és MAPK 

aktiváció szintén késleltetett módon következik be (29). Az LPS, a JNK és az NF-κB 

aktivációján keresztül proinflammatorikus citokin termelést, kaszpáz aktivációt és 

mitokondriális depolarizációt (131), valamint in vitro és in vivo angiogenezist (132) vált 

ki. A PI3K aktivációja a gyulladásos folyamatok beindulásához, de az apoptózis 

gátlásához vezet (133).  

A TRIF a késői TLR4 közvetített MyD88 független jelátviteli út 

nélkülözhetetlen adaptor fehérjéje (64). A TLR4 és TRIF között azonban csak gyenge 

kölcsönhatás alakulhat ki, a TRAM (134), más néven TICAM-2 (135) teremt közöttük 

kapcsolatot, melynek önmagában nincs vagy csekély a jelátviteli aktivitása (135). A 

TRAM TLR4 specifikus, hiszen TLR2-vel, TLR5-el, TLR6-al, TLR7-el, TLR8-al és 

TLR9-el nem képes kölcsönhatásba lépni és a TLR3-al is csak gyengén, vagy azzal sem 
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(128, 134). A TRAM TRIF-el együtt MyD88-tól függetlenül aktiválja az IRF3-at, IRF7-

et, és az NF-κB-t (134). A TRAM nélkülözhetetlen az LPS által kiváltott, TLR4 

közvetített MyD88 független jelátvitelben, TRAM hiányos egerekben ugyanis, a TRIF 

hiányos egerekhez hasonlóan az LPS által kiváltott TLR4 közvetített MyD88 függő 

immunválasz normális, míg a MyD88 független immunválasz hiányzik (136). A TRAM 

a TRIF-hez képest upstream helyezkedik el a jelátviteli útvonalban, hiszen a TRAM 

TRIF hiányos sejtekben nem képes kiváltani INF-β termelődést (135, 128). A MyD88 

független útvonal az INF indukált gének-, többek között az INF-β, az INF-γ-indukált 

fehérje 10 (IP10) és a glükokortikoid-csillapított válasz gén 16 (GARG16) expresszióját 

váltja ki az IRF3-on keresztül. 

Az LPS által kiváltott, TLR4 közvetített MyD88 független jelátvitelben a PKR is 

fontos szerepet játszik, amely a TIRAP-al képes kapcsolódni (27). PKR hiányos 

sejtekben az LPS által kiváltott, TLR4 közvetített NF-κB aktiváció súlyosan károsodik. 

Végezetül a Bruton tirozin kináz (Btk) is fontos résztvevője az LPS által kiváltott, 

TLR4 közvetített MyD88 független jelátvitelnek (137). A Btk a MyD88-al, a TIRAP-al 

és az IRAK-1-el képes kapcsolódni, TRAF6-al viszont nem (137). Btk hiányos 

sejtekben az LPS által kiváltott, TLR4 közvetített NF-κB aktiváció súlyosan károsodik 

(137). 
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5. ábra. A TLR4 által közvetített MyD88 függő és MyD88 független jelátviteli út 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 5. ábrán a TLR4 által közvetített myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88) függő (az ábra bal 

oldalán)- és független (az ábra jobb oldalán) jelátviteli út látható. Rövidítések: Toll-szerű receptor 4 

(TLR4), myeloid differenciálódási 88. faktor (MyD88), TIR domén tartalmú adaptor fehérje (TIRAP), IL-

1-receptorhoz kapcsolt kináz 4 (IRAK4), IL-1-receptorhoz kapcsolt kináz 1 (IRAK1), tumor-nekrózis-

faktor-receptorhoz kapcsolt 6. faktor (TRAF6), interferonszabályozó 5. faktor (IRF5), TRAF6 

szabályozott inhibítor κB (IκB) kináz kináz (IKK) aktivátor 1 (TRIKA1), TRAF6 szabályozott inhibítor 
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κB (IκB) kináz kináz (IKK) aktivátor 2 (TRIKA2), ubikvitin konjugáló enzim E2 (Ubc13), ubikvitin 

konjugáló enzim E2 variáns 1A izoformája (Uev1A), transzformáló növekedési faktor-β-aktivált kináz 1 

(TAK1), TAK1 kötő fehérje 1 (TAB1), TAK1 kötő fehérje 2 (TAB2), TAK1 kötő fehérje 3 (TAB3), 

inhibítor κB (IκB) kináz kináz (IKK)-γ más néven nukleáris faktor-κB (NF-κB) esszenciális modulátor 

(NEMO), foszfatidilinozitol-3-kináz (PI3K), anti-apoptotikus kináz (Akt), aktivátor protein 1 (AP1), 

receptor-interakciós szerin/treonin kináz (RICK, más néven RIP2, illetve CARDIAK), c-Jun amino-

terminális kináz (JNK), extracelluláris jellel szabályozott kináz (ERK), Fas-asszociált halál domén 
(FADD), TIR domént tartalmazó, INF- β-t indukáló adaptor fehérje (TRIF), TRIF-kapcsolt adaptor 

molekula (TRAM), receptor interakciós fehérje 1 (RIP1), TRAF családtag-kapcsolt NF- κB aktivátor 

(TANK) kötő kináz 1 (TBK1), nukleáris faktor-κB (NF-κB), interferonszabályozó 3. faktor (IRF3), 

interferonszabályozó 7. faktor (IRF7). 

 

4.2. A nukleotid kötő oligomerizációs domén (NOD) receptorok 

 

A nukleotid kötő oligomerizációs domén receptorok (NOD) a filogenetikailag 

konzervatív NACHT-[NAIP (neuronális apoptózis gátló fehérje), CIITA (MHCII 

transzkripciós aktivátor), HET-E (a Podospora anserina összeférhetetlenségi lókusz 

fehérjéje) és TP1 (telomeráz-kapcsolt fehérje 1)]-LRR, vagyis NLR (NOD-szerű 

receptor) fehérje családba tartoznak. Az NLR fehérje család a CATERPILLER (CARD, 

transzkripciós enhanszer, R (purin)-kötő, PYRIN, sok LRR), NOD, NOD-LRR és 

NALP (NACHT-LRR és PYRIN domént tartalmazó fehérjék) fehérje csoportokat 

foglalja magában (138). Az NLR fehérje családban közös, hogy három fő részből 

állnak: egy C terminális, LRR doménből, amely a specifikus ligandum megkötésért 

felelős, egy közbülső NOD (más néven NACHT) doménből, amely az adott molekula 

önmagával való oligomerizációjáért felelős (homo-oligomerizáció), valamint ATP-áz 

aktivitással bír, és az N terminális kaszpáz toborzó és aktiváló (kaszpáz toborzó domén, 

CARD) vagy PYRIN doménből, amely a fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakításáért 

felelős. A NOD receptorok közé a NOD1 (CARD4) és a NOD2 (CARD15) fehérjék 

tartoznak.  
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4.2.1. A NOD2 szerkezete, ligandumai, és expressziója 

 

A NOD2, egy 1040 aminósavból álló, hozzávetőlegesen 115 kDa 

molekulatömegű intracelluláris fehérje. Karboxi terminális LRR doménje 10 LRR 

motívumot tartalmaz. Két amino (N) terminális CARD doménnel rendelkezik (139). A 

NOD2-tőt (6. ábra) a 16-os kromoszóma hosszú karján (16q21) lokalizálódó CARD15 

gén kódolja.  

 

6. ábra. A nukleotid kötő oligomerizációs domén (NOD) 2 szerkezete 

 

 
 
 
A 6. ábrán a nukleotid kötő oligomerizációs domén (NOD) 2 szerkezete látható. A NOD2 az NLR 

[NACHT -LRR] fehérje családba tartozik. Három fő doménje van: a C terminális, leucinban gazdag 

ismétlődéseket tartalmazó (LRR) domén, amely a specifikus ligandum megkötésért felelős, egy központi 

nukleotid oligomerizációs (NOD más néven NACHT) domén, amely a NOD2 önmagával való 

oligomerizációjáért felelős (homo-oligomerizáció), valamint ATP-áz aktivtással bír, és az N terminális 

kaszpáz toborzó (CARD) domén, amely a fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakításáért felelős és 

amelyből kettő található a molekulában. 

 
 
 Míg a TLR-ok a plazma membránhoz kötődnek, illetve néhány esetben 

lizoszómális és/vagy endoszómális vezikulumokban fejeződnek ki, a NOD2 

elsődlegesen a citoplazmatikus (138). Epitél sejtek esetében azonban a NOD2 olyan 

szekvenciákat is tartalmaz, amivel a plazma membránhoz kapcsolódhat (140). A NOD2 

főként intracelluláris elhelyezkedése révén nem natív mikrobiális komponenseket ismer 

fel, hanem a PGN degradációja során keletkező muramil-dipeptidet (MDP) (141). 

Nem meglepő, hogy a NOD2 elsődlegesen abban a két sejttípusban fejeződik ki, 

amelyek a leginkább ki vannak téve a PGN-el rendelkező Gram-pozitív és Gram-

negatív baktériumok jelenlétének, így APC-kben és az epitél sejtekben. A NOD2 

konstitutívan vagy indukálhatóan expresszálódik monocitákban, makrofágokban, DC-

kben, és IEC-kben, beleértve a Paneth sejteket is. (138, 142, 143, 144). 

CARD NOD LRR CARD 
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A NOD2 expresszióját a proinflammatorikus citokinek szabályozzák. 

Fiziológiás körülmények között a NOD2 kis mennyiségben fejeződik ki az epitéliális 

sejtekben, TNF-α hatására azonban expressziója emelkedik, és ezt a hatást az INFγ még 

tovább fokozhatja (143, 145). A TNF-α-ra adott válaszban a CARD15 gén 

promóterében lévő NF-κB kötőhelyek fontos szerepet játszanak. A NOD2 

aktivációjával az NF-κB is aktiválódik, így a CARD15 gén promóterében lévő NF-κB 

kötőhelyek révén a NOD2 fokozhatja saját maga expresszióját. Hasonló szabályozási 

mechanizmust APC-ken még nem írtak le. Végezetül az I-es típusú interferon mediált 

jelátvitel is befolyásolhatja a NOD2 expresszióját. Erre utal, hogy a Lysteria 

monocytogenes vad típusú egerekben fokozott NOD2 expressziót vált ki, míg INF-β 

hiányos egerekben ez nem valósul meg (146). 

 

4.2.2. A NOD2 által közvetített jelátviteli út 

 

Miután a NOD2 elsődlegesen citoplazmatikus, az MDP-nek be kell jutnia a 

NOD2-tőt expresszáló sejt belsejébe ahhoz, hogy felismerésre kerüljön. Elképzelhető, 

hogy a lamina propria makrofágjai, illetve DC-i fagocitálják a nem invazív 

baktériumokat, melyek fagolizoszómákban megemésztődnek, így az MDP szabaddá 

válhat a bakteriális sejtfalból (147). Az epitél sejtek PepT1 apikális di/tripeptid 

transzportere szintén szerepet játszhat az MDP sejtbe való bejutásában (148). A nem 

invazív Helicobacter pylori egy IV. típusú szekréciós rendszeren keresztül, melyet cag 

(citotoxin-kapcsolt gén) patogenitási szigete kódol, mintegy beinjektálja a PGN-t az 

epitél sejtek belsejébe (149). Ismereteink szerint az sem pontosan tisztázott, hogy az 

MDP közvetlenül vagy közvetve, egy másik –még nem azonosított- molekulán 

keresztül kapcsolódik a NOD2 LRR doménjéhez.  

Az MDP megkötését követően a NOD2 aktiválódik (7. ábra) és oligomerizálódik 

(150). Az oligomerizálódott NOD2 homofil CARD-CARD kölcsönhatás révén 

kapcsolódik a RICK-el (139, 150). Ezt követően RICK oligomerek képződnek, melyek 

aktiválják a K63 ubikvitin ligázt vagy a K63 dezubikvitináló enzimet (151). Az aktív 

K63 ubikvitin ligáz a 285-ös lizinen poliubikvitinálja az IKKγ-át. Ezt követően az IKKβ 

majd az IκB foszforilálódik így az aktív NF-κB transzkripciós faktor a sejtmagba 

transzlokálódhat és aktiválhatja célgénjeit. A K63 dezubikvináló enzim aktivációja [pl. 
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cilindromatózis fehérje (CYLD), de az A20 is ilyen] az NF- κB aktivációját gátolja, 

azáltal, hogy az IKK-γ, TRAF-2 és TRAF-6 dezubikvitinizációjához vezet. Tehát a 

NOD2 a RICK-en keresztül pozitívan és negatívan is szabályozhatja az NF- κB 

aktivációt. 

Nemrég kimutatták, hogy az NF-κB optimális aktivációjához az is szükséges, 

hogy az aktivált NOD2 a GRIM19 (INF-β és retinasav indukált sejthalált elősegítő gén 

19) intracelluláris molekulával kölcsönhatásba kerüljön (152). Ismereteink szerint ennek 

a kapcsolódásnak még nem tisztázott a szerepe az NF-κB aktivációjában. A NOD2 

aktiváció a MAPK útvonalat is aktiválja. Vad típusú makrofágok MDP-vel való 

stimulációja a p38 és az ERK aktivációjához vezet, ami NOD2 hiányos makrofágokban 

nem megy végbe (153). Végezetül a NOD2 a prokaszpáz-1-el is kapcsolódhat homofil 

CARD-CARD kölcsönhatás révén, így IL-1β szintézist is kiválthat (154). 

 
7. ábra. A NOD2 által közvetített jelátviteli út 
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A 7. ábrán a NOD2 által közvetített jelátviteli út főbb lépései láthatóak. Rövidítések: nukleotid kötő 

oligomerizációs domén (NOD2), muramil dipeptid (MDP), leucinban gazdag ismétlődésekből álló domén 

(LRR), nukleotid kötő oligomerizációs domén (NOD), kaszpáz toborzó domén (CARD), inhibítor κB 

(IκB) kináz kináz (IKK)-γ más néven nukleáris faktor-κB (NF-κB) esszenciális modulátor (NEMO), 
receptor-interakciós szerin/treonin kináz (RICK, más néven RIP2, illetve CARDIAK), extracelluláris 

jellel szabályozott kináz (ERK), Fas-asszociált halál domén (FADD), nukleáris faktor-κB (NF-κB),  

 

4.2.3. A NOD2 pozitívan és negatívan is szabályozhatja a TLR közvetített jelátviteli 

utakat  

 

Míg a natív bakteriális PGN a TLR2 közvetített, komponense az MDP a NOD2 

közvetített jelátvitelteli utat aktiválja. A NOD2, a bakteriális PGN által kiváltott, TLR2 

közvetített jelátvitelt negatívan szabályozza (155). A NOD2, MDP által kiváltott 

aktivációja csak kis mennyiségű IL-12 szintézishez vezet, és gátolja az IL-12 PGN által 

kiváltott, TLR2 közvetített szintézisét is (155). NOD2 jelenlétében ugyanis, a PGN által 

kiváltott jelátvitel során relatív kis mennyiségű c-Rel (az NF- κB egyik alegysége) 

transzlokálódik a sejtmagba, ami pedig az egyik legfontosabb lépése lenne az NF- κB 

által kiváltott IL-12 szintézisnek (156). NOD2 hiányában viszont, relatív nagy 

mennyiségű c-Rel transzlokálódik a sejtmagba, ami nagyobb mennyiségű IL-12 

termeléshez vezet (155). A NOD2 közvetített jelátvitel ugyanakkor antigén prezentáló 

sejteken fokozza a TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7 és TLR9 közvetített IL8, TNF-α, 

IL-1β, IL-6 és IL-10 termelődést (147, 157, 158, 159, 160, 161).  

A NOD2 pozitív és negatív szabályozásának mechanizmusa ismereteink szerint 

még nem pontosan tisztázott. A PGN által kiváltott, TLR2 közvetített jelátvitel a 

NOD2-höz hasonlóan, aktiválhatja a RICK-et (40). Feltételezhető, hogy NOD2 

hiányában az aktivált RICK nem a 285-ös, hanem a 399-es lizinen poliubikvitinálja az 

IKKγ-át, ami fokozott c-Rel aktivációval járhat (162). NOD2 jelenlétében pedig az 

aktivált RICK a 285-ös lizinen poliubikvitinálja az IKKγ-át, ami csökkent c-Rel 

aktivációt eredményezhet (162). Ennek az elméletnek ellentmond, hogy a NOD2 a 

TLR4 közvetített jelátviteli utat, amelyben a RICK szintén szerepet játszik, nem 

szabályozza negatívan (40). A pozitív szabályozás a TLR és NOD2 jelátviteli utak 

szinergista NF- κB és MAPK aktivációján- vagy a jelátviteli utak komponenseinek 

fokozott expresszióján keresztül valósulhat meg (147, 163).  
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A Crohn-betegségben szerepet játszó CARD15 gén polimorfizmusok 

(Gly908Arg, Arg702Trp, Leu1007Pro) esetében a NOD2 RICK kötő képessége 

csökken, így az IKKγ poliubikvitinációja is kisebb mértékben megy végbe (151). Ez az 

NF- κB csökkent aktivációjához vezethetne. Ennek ellentmond, hogy Crohn-

betegségben fokozott NF- κB aktivitást írtak le, és az NF- κB inhibitorok klinikai 

alkalmazása javíthatja a Crohn-betegség tüneteit (164, 165, 166). Erre az adhat 

magyarázatot, hogy a NOD2 képes a TLR2 mediált NF- κB aktivációt gyengíteni (155). 

A CARD15 gén említett polimorfizmusainál ez a hatás nem valósul meg, így 

fokozódhat az NF- κB aktiváció (155). Összefoglalva tehát a NOD2 körülményektől 

függően pozitívan és negatívan is képes szabályozni az NF- κB aktivációját (167).  
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4.3. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 
A cöliákia genetikai fogékonyság esetén a kalászos gabonák glutén fehérjéinek 

(búzában gliadin, rozsban szekalin, árpában hordein) fogyasztása által kiváltott 

autoimmun jellegű betegség, amely az európai lakosság mintegy 1%-át érinti (168, 169, 

170). A zabban található rokon szerkezetű avenin fehérje általában nem okoz a cöliákiás 

betegekben károsodást (171). Cöliákiában glutén hatására a vékonybél, a bőr, a 

csontrendszer és a fogak, az idegrendszer és mozgásszervek, a máj és egyéb parenhimás 

szervek, a szív, valamint a reproduktív rendszer immunmediált károsodása alakul ki 

(172, 173, 174, 175, 176, 177, 178). A kórkép általában a csecsemőkor második 

felében, illetve a kisdedkorban jelentkezik, de kezdődhet később is, sőt előfordul, hogy 

felnőttkorban manifesztálódik (172). Amennyiben nem jut glutén a szervezetbe, a 

kórfolyamat önmagától leáll, a betegség tünetei megszűnnek (179).  

A betegség hátterében jelentős genetikai meghatározottság áll (173). Az 

egypetéjű ikrek konkordenciája az élet folyamán 71-83 %, míg a kétpetéjű ikreké 9-17 

%, de a klinikai prezentáció eltérő időben és formában jelentkezhet (173, 180). A 

cöliákia kialakulásáért felelős gének jelenleg nem ismertek, az öröklésmenet komplex. 

A betegség manifesztálódásához szükséges az MHC II hisztokompatibilitási génekben a 

humán leukocita antigén (HLA)-DQ2 vagy DQ8 heterodimer jelenléte. Genetikai 

vizsgálatok alapján az is ismert, hogy a cöliákiások többségében kimutatható a HLA-

B8, -DR3, és -DR7 antigén, a betegek egy csoportjában pedig a HLA-DR5 és DR7. 

Ezek hordozása azonban önmagában nem elegendő a cöliákia kialakulásához, a nem 

HLA-asszociált gének is fontos szerepet játszanak (181, 182).  

A gliadin etiológiai szerepe egyértelmű a cöliákia kialakulásában, de az a 

mechanizmus, ahogy a kórképre jellemző elváltozások kialakulnak, máig sem pontosan 

ismert (183). A búzalisztből vízzel kioldható a keményítő, és a megmaradó elasztikus 

massza tartalmazza a glutént, amelyből alkohollal vonható ki a cöliákiásokban toxikus 

gliadin. A fennmaradó alkoholban oldhatatlan komponens a gluténin. A gliadin mintegy 

40 különböző frakcióból áll. Ezek a frakciók az elektroforetikus mobilitásuk alapján α-, 

β-, γ- és ω-gliadin csoportokba oszthatók (184). Az α- gliadin frakció bizonyult in vitro 

vizsgálatokban a legtoxikusabbnak a vékonybél nyálkahártyára. In vivo is bizonyítható 



 37

volt, hogy mind a négy frakció intraduodenális beadás után már hat órával nyálkahártya 

károsodást okozott (183).  

A cöliákia létrejöttének magyarázatára irányuló elméletek két csoportba 

sorolhatók, a biokémiai és immunológiai hipotézisekre (183). A két elmélet nem zárja 

ki egymást, feltételezhető, hogy a betegség patomechanizmusában biokémiai és 

immunológiai mozzanatok egyaránt szerepet játszanak.  

Korábban elsősorban biokémiai elméletek születtek a cöliákia kialakulásának 

magyarázatára (183). A hiányzó peptid elméletben azt feltételezték, hogy a cöliákiás 

betegek vékonybél nyálkahártyája nem termel egy olyan peptidáz enzimet, amelyik 

szükséges a gliadin teljes lebontásához, és így felhalmozódnak a bél lumenében olyan 

toxikus, gliadinból származó peptidek, melyek károsíthatják az epitéliális sejteket és 

boholyatrófiához vezetnek. Igazolódott is, hogy számos mukózális enzim, így a 

dipeptidázok koncentrációja is csökkent az aktív cöliákiásokban. Glutén mentes diétán 

azonban, amikor a vékonybél nyálkahártya szöveti szerkezete normális, már nem 

mutatható ki különbség a cöliákiások és az egészséges kontrollok mukózális dipeptidáz 

aktivitása és glutén emésztése között. Ez a megfigyelés kizárja, hogy a vékonybél 

nyálkahártya csökkent dipeptidáz aktivitása lenne az elsődleges tényező a cöliákia 

kialakulásában, hiszen a dipeptidáz enzimek szintjének csökkenése így csak egy 

másodlagos jelenség.  

A cöliákia patogenezisének biokémiai elméletei közé sorolható a lektin hipotézis 

is. Eszerint a cöliákiások vékonybél nyálkahártyájában az epitéliális sejtek 

kefeszegélyében kóros glikoproteinek találhatóak, amelyekhez a gliadin valamelyik 

frakciója kötődhet, s lektinhatást kifejtve azt károsíthatja. Ez az epitéliális sejtek 

turnoverének a fokozódásához vezet, aminek következtében éretlenebb sejtek alakulnak 

ki. Az ilyen sejtek felszínén a glikoproteinek összetétele méginkább eltér a normálistól, 

s így a gliadinfrakciók jobban kötődhetnek hozzájuk, azaz egy öngerjesztő folyamat 

alakulhat ki. A lektin elmélet szerint a gliadin toxikus frakciójának az epitéliális sejtek 

felszínéhez való kötődése passzív folyamat. A toxikus frakcióknak a sejtmembránhoz 

való kötődését egy enzim segíti, legvalószínűbben a szöveti transzglutamináz (tTG). Az 

újabb vizsgálatok a lektin hipotézist sem erősítették meg, mivel kiderült, hogy a gliadin 

frakciók nem fejtettek ki lektin hatást, azaz nem agglutinálták a cöliákiások enterocitáit. 
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Nem zárható ki azonban az a lehetőség, hogy in vivo egy még nem azonosított faktor a 

bél lumenében úgy aktiválja a glutén valamelyik frakcióját, hogy az lektin hatást fejt ki. 

Végül a biokémiai elméletek közé sorolható a membránelmélet is, amelynek az a 

lényege, hogy a cöliákiás betegek enterocitáinak membránstruktúrája eredendően is 

eltér a normálistól (183). Ezt az elképzelést látszik igazolni az a megfigyelés, hogy a 

glutén mentes diétát tartó, illetve a normális vékonybél nyálkahártya struktúrájú 

cöliákiásokban is, 51Cr izotóppal jelölt EDTA-val vizsgálva a mukóza permeabilitása 

fokozott az egészségesekhez viszonyítva.  

A jelenleg leginkább elfogadott elképzelések szerint a cöliákia patogenezisében 

a természetes és adaptív immunrendszernek egyaránt alapvető szerepe van. Cöliákiában 

a gliadin peptidek paracelluláris-, vagy transzcelulláris úton átjuthatnak az intesztinális 

epitéliumon, így bejuthatnak a lamina propriába (185). A paracelluláris útra az 

intesztinális epitéliális barrier permeabilitásának növekedése teremti meg a lehetőséget, 

amely a zonulin expressziójának -gliadin függő vagy gliadin független- fokozódása 

miatt következik be (185, 186). A transzcelluláris útvonal esetében a gliadin peptidek az 

enterociták HLA II-es antigéneket hordozó exoszóma-szerű vezikulumai segítségével 

juthatnak át a bazális membránon (185, 187).  

A glutén fehérjékben mintegy 50 T sejt stimuláló epitop található (188). A 

glutén α2-gliadin komponensének 33-mer peptidje a leginkább immunogén, mivel hat 

egymással részben átfedő, HLA-DQ2 kötő és T sejt stimuláló epitoppal rendelkezik, 

valamint rezisztens az intesztinális proteázokkal szemben (189).  

Bizonyos gliadin peptidek, így a p57-p89 is, közvetlenül képesek aktiválni az 

adaptív immunrendszert. Ezen peptidek az antigén prezentáló sejtek, így a DC-k, 

makrofágok, illetve B sejtek HLA-DQ2 és HLA-DQ8 molekuláihoz kapcsolódva CD4+ 

T sejteket aktiválnak. Az aktivált CD4+ T sejtek TNF-α és INF-γ termelése aktiválja a 

CD8+T sejteket és a fibroblasztokat, mely utóbbiak fokozott mátrix metalloproteináz 

termelése az extracelluláris mátrix és a bazális membrán degradációját okozza (190, 

191). Az aktivált citotoxikus T sejtek Fas ligandum (FasL) expressziójuk és granzim 

termelésük révén az enterociták apoptózisát váltják ki, amely léziók kialakulását 

eredményezi a bélnyálkahártyában (190, 191). A CD4+ T sejtek a B sejtek 

plazmasejtekké történő differenciálódását is elősegítik, melyek azután antigliadin és 

anti-transzglutamináz antitesteket termelnek (190, 191). Ahhoz, hogy a gliadin peptidek 
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a HLA-DQ2 és HLA-DQ8 molekulákhoz megfelelő erősséggel kötődhessenek, a tTG-re 

van szükség (192). A tTG a szervezetben mindenütt előforduló intracelluláris enzim, 

amely fibroblasztokból, endotél és gyulladásos sejtekből szabadul fel mechanikai 

irritáció vagy gyulladás hatására. A tTG különböző fehérjék között hoz létre 

keresztkötéseket úgy, hogy peptidkötések kialakulását katalizálja az egyik fehérjelánc 

glutamin karboxiamid és a másik fehérjeláncon található lizin ε-aminocsoportja között 

(193). Savas pH mellett - például gyulladás esetén-, illetve az akceptor molekulák 

hiánya esetében a tTG a glutamint glutaminsavvá dezaminálja (194, 195). A negatív 

töltésű aminósavakat tartalmazó gliadin peptidek nagyobb erősséggel képesek a HLA-

DQ2 és HLA-DQ8 molekulákhoz kötődni, így hatékonyabbak a CD4+ T sejtek 

aktiválásában, mint a natív gliadin peptidek (192, 196).  

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

váltanak ki (197, 198). Ezek a peptidek nem kötődnek az APC-k HLA-DQ2 és HLA-

DQ8 molekuláihoz, így nem is stimulálják a CD4+ T sejteket. Az intesztinális 

monociták/makrofágok és DC-k, a TLR-eken vagy más mintázat felismerő 

receptorokon keresztül közvetlenül felismerhetik a p31-p43 gliadin peptidet, melynek 

hatására IL-15 szabadul fel (199, 200). Az IL-15 fokozza az intraepitéliális limfociták 

(IEL) CD94 és NKG2D természetes ölő receptorainak expresszióját, melyek az 

enterocitákon gyulladás hatására megjelenő nem klasszikus MHC-I molekulákhoz, így a 

MICA-hoz (MHCI polipeptid-rokon szekvencia A) és HLA-E-hez kapcsolódnak (201, 

202). Az aktiválódó IEL-ek citotoxikus funkciójuk révén károsítják az intesztinális 

epitéliumot, ami végül boholyatrófiához vezet (201, 203). Az IL-15 emellett védi a 

CD4+ T sejteket az apoptózistól, ami ezáltal az adaptív immunrendszer perzisztens 

aktivációját eredményezheti (200, 204, 205).  
 A cöliákia patomechanizmusában bakteriális és virális peptidek is szerepet 

játszhatnak (206, 207, 208). Az enterális mikroflóra szerepe mellett szól az a vizsgálati 

eredmény, melyben kezeletlen és kezelt cöliákiás betegek jejunumából vett mintákban 

kimutatható volt egy pálca alakú baktérium, míg a kontrollokban nem (206). A 

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

a gliadin reaktív CD4+ T sejtek aktivációját a lamina propriában (207).  
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4.4. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbeteg gyermekek kolon nyálkahártyájában 

 

A krónikus gyulladásos bélbetegségek (IBD) csoportjába tartozó két 

leggyakoribb kórkép, a Crohn-betegség és a kolitisz ulceróza az utóbbi évtizedekben 

egyre gyakrabban lép fel már gyermekkorban is. Hangsúlyozandó, hogy a Crohn-

betegségben szenvedők 25-30 %-ban, a kolitisz ulcerózásoknak pedig a 20 %-ában 

kezdődik a betegség 20 éves kor alatt, vagyis mindkét kórképnek nagy a 

gyermekgyógyászati jelentősége. A 10-19 éves korcsoportban a kolitisz ulceróza 

korspecifikus előfordulása 2-3/100000, míg a Crohn-betegségé 3-4/100000 között 

mozog. Mindkét betegség igen változatos tünetekkel jelentkezhet, számtalan 

szövődmény kísérheti azokat. A kolitisz ulceróza a vastagbél és a végbél 

hiperanémiával, ulcerációval és ödémával járó krónikus gyulladása, ami csak a 

mukózára és a szubmukózára terjed ki, és a beteg bél folyamatos gyulladást mutat. 

Ritka esetben (súlyos pankolitisz, „back-wash ileitis”) érintett lehet a terminális ileum 

is, sőt a felső endoszkópia is jelentős százalékban eltérést mutathat (209). A Crohn-

betegség a gasztrointesztinális traktus krónikus, ismeretlen eredetű gyulladásos 

megbetegedése, ami szemben a kolitisz ulcerózával, a gyomor-bélrendszer bármelyik 

szakaszán felléphet. Megjelenése általában szegmentális és a bélfal minden rétegére 

kiterjedhet. Leggyakoribb lokalizációja az alsó vékonybélszakasz és/vagy a vastagbél. 

A gyulladásos bélbetegségnek sokszor vannak extraintesztinális manifesztációi is, ezek 

közül egyesek inkább kolitisz ulceróza esetén, mások inkább Crohn-betegség esetén 

gyakoribbak (209, 210). Az extraintesztinális manifesztációk sokszor megelőzhetik az 

intesztinális tünetek fellépését. 

A Crohn betegség és kolitisz ulceróza etiológiája és patogenezise az évtizedek 

óta tartó széleskörű kutatások ellenére sem ismert (211). A genetikai tényezők 

fontosságára utal a gyulladásos bélbetegségek családi halmozódásának régóta ismert 

jelensége (212). Egypetéjű ikerpárokban a Crohn-betegség konkordanciája átlagosan 

36%, kétpetéjűekben pedig csupán 4% (213). Kolitisz ulcerózában a genetikai hajlam 

kevésbé kifejezett és még nem teljesen feltárt. Egypetéjű ikerpárokban a betegség 

konkordanciája átlagosan 14%, kétpetéjűekben pedig 4% (213). A Crohn-betegségre 
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hajlamosító gének az 1-es, 5-ös, 6-os, 12-es, 14-es, 16-os és 19-es kromoszómán 

helyezkednek el (214).  

A gyanított környezeti tényezők csak részben ismertek. A korai gyermekkor 

higiéniás környezete és eseményei az IBD szempontjából jelentősnek látszanak (215). 

Az anya terhesség alatt elszenvedett vírusfertőzései és a csecsemőkor első felében 

elszenvedett enterális fertőzések növelik a veszélyeztetettséget. Ekbom A és 

munkatársai a morbilli vírus etiológiai szerepét tételezték fel (216), azonban kutatási 

eredményeiket mások nem erősítették meg (217, 218). A többi, infekcióra – többek 

között Mycobacterium paratuberculosis (219), Listeria monocytogenes (220), 

Chlamydia trachomatis (221), citomegalovírus (222)- vonatkozó elképzelés szintén nem 

tekinthető bizonyítottnak. Habár egyetlen táplálkozási tényező vagy rendellenesség 

szerepe sem igazolódott biztosan, kétségtelen, hogy bizonyos táplálék alkotórészek, 

illetve a táplálkozás egésze szerepet játszhat az IBD kialakulásában (223).  

A betegség kiváltásában és fenntartásában a hajlamosító genetikai és környezeti 

faktorok mellett, az endogén, luminális baktériumok is fontos szerepet játszhatnak. Erre 

utal az az állatkísérletes megfigyelés is, miszerint IL-10 génkiütött, IL-10 hiányos 

egerekben, csíramentes környezetben nem jön létre az egyébként spontán kialakuló 

kolitisz (224). Ismereteink szerint eddig még nem azonosították azt a kommenzális 

baktériumot, amely egyértelműen felelőssé tehető a gyulladásos bélbetegségek 

kialakulásáért. HLA-B27 transzgénikus patkányokban például a Bacteroides vulgatus 

colitist vált ki, míg IL-2 génkiütött egerekben védő hatású az Escherichia coli által 

kiváltott kolitisszel szemben (225, 226).  

Az utóbbi évek kutatásai alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az intesztinális 

baktérium flóra és a bélnyálkahártya epitéliuma között szoros és finoman szabályozott 

kommunikáció (crosstalk) van, ami a kommenzális flóra esetében a tolerancia irányában 

hat, míg a patogén baktériumok beindítják az erőteljes immunaktivációt (227, 228). 

Egészséges szervezetben az ép intesztinális epitéliális barrier meggátolja, hogy a 

kommenzális, illetve élelmiszer eredetű antigének bejussanak a lamina propriába (229, 

230). Azt a néhány kommenzális baktériumot, amely átjut az epitéliális barrieren, a 

lamina propria makrofágjai fagocitálják és elpusztítják, anélkül, hogy 

proinflammatorikus citokinek termelődnének, illetve bekövetkezne a CD4+ T sejtek 

aktivációja (231, 232). A kommenzális baktériumokkal szembeni tolerancia 
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fenntartásában jelentős szerepe lehet a regulátor T sejtek által termelt IL-10-nek és 

transzformáló növekedési faktor (TGF)-β-nak is (233, 234, 235). 

IBD-ben a kommenzális baktériumokkal szembeni tolerancia megszűnik (227), 

feltehetően az epitéliális barrier funkciójának károsodása (229, 236)-, a regulátor T 

sejtek (237) és immunszuppressziv citokinek hiánya (238), illetve jelátviteli zavara 

(239)-, vagy a kommenzális baktérium flóra összetételének változása (diszbiózis) 

következtében (240). Ilyen esetben nagyobb mennyiségű kommenzális bakteriális 

antigén juthat be a lamina propriába és lehet ott tartósan jelen, ami egyrészt a lamina 

propria CD4+T sejtjeinek aktivációját eredményezi (241), másrészt a termelődő 

proinflammatorikus citokinek tovább növelik az intesztinális permeabilitást, ami végül 

krónikus gyulladáshoz vezethet (232). Crohn betegségre az IL-12, IL-18, INF-γ, TNF-

α-, míg kolitisz ulcerózára az IL-4, IL-5 citokinek túlsúlya jellemző (242, 243, 244). 

A kommenzális baktériumokkal szembeni intesztinális epitéliális tolerancia, 

valamint intolerancia közvetítésében a TLR-ek fontos szerepet játszhatnak (245). 

Egészséges bélnyálkahártyában a TLR2 és TLR4 expressziója alacsony, ellenben a 

jelátvitel szuppresszor molekuláinak (pl, Toll-interakciós fehérje, TOLLIP) expressziója 

magas (22, 245). Ilyen körülmények között a kommenzális baktériumok által kiváltott 

TLR2 és TLR4 közvetített jelátvitel védi az intesztinális epitéliális barriert, valamint a 

gyulladásos immunválasz szuppresszálásával hozzájárul a tolerancia fenntartásához 

(246, 247, 248). A TLR4 működési zavara, így nem megfelelő jelátvitele, a 

kommenzális baktériumokkal szemben túlzott citokin és kemokin termeléshez-, ezáltal 

pedig az epitéliális barrier funkció megsemmisüléséhez, szöveti károsodáshoz, végül 

különböző bélbetegségek, mint az IBD kialakulásához vezethet (249, 250, 251). A 

TLR3-at kódoló gén, a 4-es kromoszómán, az IBD-re hajlamosító géneket tartalmazó 

kapcsoltsági régió határán helyezkedik el, így szintén szerepet játszhat az IBD 

patogenezisében (22). 
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4.5. A CD14, a TLR4 és a CARD15 génpolimorfizmusainak és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitiszének kapcsolata 

 

A nekrotizáló enterokolitisz (NEC) a nagyon kis születési súlyú újszülöttek 

(VLBW=very low birth weight, ≤1500 g) közel 11 %-ában lép fel, a halálozása 20 és 40 

% között mozog (252). A NEC-es betegek 80%-a VLBW, a betegség kockázata 

fordítottan arányos a gesztációs idővel (253, 254). A súlyosan alacsony testsúlyú 

csoportba (<1000g) tartozó vagy a gesztációs idő 28. heténél fiatalabb újszülöttek 

esetében kivételesen magas a NEC rizikója. A vezető tünetek közé a hasi disztenzió, 

hányás, letargia, apnoé, bradikardia és véres széklet tartoznak. A tünetek súlyosságától 

függően 3 stádiumra osztják (Bell-kritériumok) (255): I.stádium: még nincsenek biztos 

radiológiai jelek és ez a nem specifikus manifesztáció csak felveti, de nem bizonyítja a 

bél állapotát és prognózist sem tudunk megállapítani, II.stádium: a diagnózis már 

megalapozott az intesztinális pneumatózis, illetve a portális vénákban található szabad 

levegő alapján, III.stádium: előrehaladott állapot, amelyben már sokk, disszeminált 

intravaszkuláris koaguláció, acidózis, trombocitopénia, valamint bélperforáció képe 

látható. 

A NEC patofiziológiája máig nem teljesen tisztázott (256), kialakulásának 

számos kockázati tényezője ismert: koraszülöttség, a korai enterális táplálás, 

intesztinális iszkémia/hipoxia és a korai bakteriális kolonizáció (257). Az említett 

kockázati tényezők közül a koraszülöttségnek kiemelt szerepet tulajdonítanak a NEC 

kialakulásában (258). Koraszülöttekben az intesztinális epitéliális barrier éretlen, így 

sérülékeny a bakteriális kolonizációval szemben (259). Az intenzív ellátást igénylő 

koraszülöttek bélcsatornája -ellentétben az egészséges újszülöttekével- csak nagyon 

lassan kolonizálódik (252, 260). Bennük a Bifidobacteriumok száma kicsi, és gyakori a 

patogén törzsek jelenléte is (261). Ezek a patogén baktériumok, így pl. a Clostridiumok 

aktiválhatják a gyulladásos kaszkádot, ami kiterjedt gyulladáshoz, sokszor NEC-hez 

vezethet (262).  

A koraszülöttek gasztrointesztinális immunrendszere még nem elég érett, 

szervezetükben a proteolitikus enzimaktivitás, a T és B limfociták száma, a szekretoros 

IgA szint alacsonyabb, mint az egészséges újszülöttekben, valamint bélmozgásuk is 

renyhébb (257, 263, 264). Ezek a tényezők mind fokozzák a baktériumok adhézióját az 
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intesztinális mukózához (257, 259, 264). Az éretlen vagy sérült mukóza és a 

baktériumok közötti szoros kapcsolat megnöveli a mukózális permeabilitást. A 

megnövekedett mukózális permeabilitás lehetővé teszi a baktériumok és/vagy termékeik 

lokális penetrációját (259, 264) amely a neutrofil granulociták aktivációját és 

gyulladásos mediátorok képződését eredményezi (265). A gyulladásos mediátorok 

termelődését leukocita adhézió és aktiváció, komplement aktiváció, citokintermelés, 

reaktiv oxigéngyökök és nitrogén-monoxid (NO) képződése követi, amely a bél fokális 

nekrózisához vezet (265, 266). Irodalomból ismert, hogy NEC-es koraszülöttek 

bélrendszerében, illetve szérumában a TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 citokinek és a 

vérlemezke-aktiváló faktor (PAF) szintje megemelkedik (267, 268, 269, 270, 271). PAF 

hatására szisztémás hipotenzió jön létre, ugyanakkor lokálisan fokozza a bél 

permeabilitását és trombotikus folyamatokat beindítva a bél nekrózisához vezet (272, 

273, 274).  

 Az újszülöttek bélrendszerében az erek perifériás ellenállása alacsony (275). Ez 

csökkenti a bélrendszer ereinek teljesítőképességét olyan szisztémás keringési 

változásokra, mint a hipotenzió vagy a hipoxémia. A korai perinatális életben a tüdők 

éretlensége miatt alakulhat ki átmeneti hipoxia. A gyakori vazoregulációs zavarok, mint 

például a nyitott Botalló vezeték vagy a tranziens hipotenzió szintén a bél vérellátásának 

romlásával járhatnak. A hemosztázis zavara miatt az intesztinális erek tromboembóliája 

is gyakori. NEC-ben a keringési zavarok két fő formájaként, koagulációs vagy 

iszkémiás nekrózis jelenik meg. A súlyos anoxiás epizódok során a keringési 

centralizáció miatt a bél vérellátása csökken (276), amellyel a létfontosságú szervek, így 

az agy és a szív megfelelő vérellátását biztosítja a szervezet. A véráramlás 

károsodásában egy másik tényező lehet a renin-angiotenzin tengely is, melynek 

aktiválódása szintén a belek iszkémiájához vezethet (277, 278). 

 Bár a NEC a koraszülöttek megbetegedése, mégis csak egy viszonylag kis 

százalékukat érinti. Ez egyéni hajlamra utalhat, melynek hátterében genetikai 

polimorfizmusok állhatnak. Treszl A és munkatársai TNF- α, IL-1β, IL-4 receptor α-

lánc, IL-6, IL-10, IL-18 funkcionális polimorfizmusai esetében végeztek vizsgálatokat 

(279, 280, 281). A természetes immunrendszer működését alapvetően befolyásoló 

polimorfizmusok vizsgálatára azonban nem került sor. 
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A patogénekkel szembeni első védelmi vonalat a természetes immunrendszer 

valósítja meg. A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G, C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C 

(SNP12), C+2104T (SNP8), és 3020insC (SNP13) egy nukleotidot érintő 

polimorfizmusok (SNP) megváltoztathatják a bakteriális antigénekkel szemben 

kialakuló természetes immunválaszt (282, 283, 284) (1. táblázat). A CD14 gén promóter 

régióját érintő -260 C→T szubsztitúció hatására az Sp3 transzkripciós gátló faktor 

bekötődése gátlódik, így fokozódik a monociták mCD14 expressziója és emelkedik a 

szérum sCD14 koncentráció (282, 285). A TLR4 gén A+896G és C+1196T-, valamint a 

CARD15 gén G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-i a receptorok LRR doménjében egy-

egy aminósav cseréjéhez (sorrendben: Asp299Gly, Thr399Ile, Gly908Arg, Arg702Trp, 

Leu1007Pro) vezetnek. A TLR4 gén említett SNP-i hatására in vitro csökken az LPS 

által kiváltott NF-κB aktiváció, valamint in vivo csökken az inhalált LPS által kiváltott 

légúti válaszképesség (283). A CARD15 gén említett SNP-i egyrészt az NF-κB fokozott 

aktivációját okozhatják, aminek fokozott gyulladásos citokin termelés és 

kontrollálatlanul fokozott apoptózis a következménye (286). Okozhatnak azonban ezek 

az SNP-k funkcióhiányt is, így csökkenhet az MDP által kiváltott NF-κB aktiváció, 

gyengülhet a gyulladásos válasz, elégtelen lehet a defenzin termelés, ami csökkenti a 

patogén baktériumok eliminációját (284, 287, 288, 289). A TLR4 gén említett SNP-i 

mind a Crohn-betegséggel, mind a kolitisz ulcerózával szembeni (290, 291)-, a 

CARD15 gén említett SNP-i a Crohn-betegséggel szembeni fogékonyságot növelhetik 

(284). Mindemellett ezen összefüggések megléte, illetve hiánya nagymértékben 

populációfüggő (292, 293). 
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1. táblázat. A vizsgált CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusok fontosabb 

jellemzői 

 
A vizsgált 

SNP-k 
Az SNP-k típusa és helye Aminósav csere Az SNP-k hatása 

CD14  
C-260T 

C→T csere a promóter -260-as 
pozíciójában 

 

- Fokozott mCD14 
expresszió monocitákon, 

emelkedett szérum sCD14 
koncentráció, fokozott 

gyulladásos válasz (282) 
TLR4 
A+896G 

A→G csere a 4-es exon +896-
os pozíciójában 

Asp→Gly csere az LRR domén 
299-es pozíciójában 

 
TLR4 
C+1196T 

C→T csere a 4-es exon +1196-
os pozíciójában 

Thr→Ile csere az LRR domén 
399-es pozíciójában 

 

In vitro csökkent NF-κB 
aktiváció, in vivo csökkent 

légúti válaszképesség a 
belélegeztetett LPS-el 
szemben emberekben 

(283) 
 

CARD15 
G+2722C 

G→C csere a 8-as exon 
+2722-es pozíciójában 

Gly→Arg csere az LRR domén 
908-as pozíciójában 

 
CARD15 
C+2104T 

C→T csere a 4-es exon +2104-
es pozíciójában 

 

Arg→Trp csere az LRR domén 
702-es pozíciójában 

 
CARD15 
3020insC 

C inszerció a 11-es exon 
+3020-as pozíciójában 

 

Leu→Pro csere az LRR domén 
1007-es pozíciójában, melyet 

stop kodon követ, így 33 
aminósavval rövidebb NOD2 

fehérje jön létre 
 

In vitro és in vivo nem 
megfelelő MDP jelátvitel 

és csökkent NF-κB 
aktiváció (284, 287), vagy 
fokozott NF-κB aktiváció, 

fokozott gyulladásos 
citokin termelés és 

kontrollálatlanul fokozott 
apoptózis (286) 

 

Az 1. táblázat a vizsgált CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusok fontosabb jellemzőit 

foglalja össze. Rövidítések: TLR4= Toll-szerű receptor 4, CARD15= kaszpáz toborzó domén 15, 

mCD14= membrán-kötött CD14, sCD14= szolubilis CD14, LRR domain= leucinban gazdag 

ismétlődéseket tartalmazó domén, SNP=egy nukleotidot érintő polimorfizmus, LPS= lipopoliszacharid. 
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5. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kísérleteim során vizsgáltam a Toll-szerű receptor (TLR) 2, TLR3 és TLR4 

expresszióját cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, valamint krónikus 

gyulladásos bélbetegségben szenvedő (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában, 

illetve tanulmányoztam a CD14, TLR4, és kaszpáz toborzó domén (CARD) 15 

génpolimorfizmusainak, a kis születési súlyú koraszülöttek nekrotizáló 

enterokolitiszének (NEC) kockázatával való kapcsolatát. Legfontosabb kérdéseim a 

következők voltak: 

 

Téma I. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

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

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában nem cöliákiás kontrollokhoz képest? 

2. Megfigyelhető-e különbség a kezeletlen (glutén mentes diétát még nem tartó), illetve 

kezelt (glutén mentes diétát tartó) cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájának 

TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában, valamint fehérje szintjeiben? 

 

Téma II. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbeteg (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában 

 

3. Változik-e a TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje szint IBD-s 

gyermekek kolon nyálkahártyájában nem IBD-s kontrollokhoz képest? 

4. Kimutatható-e különbség a frissen diagnosztizált IBD-s gyermekek-, valamint a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és 

TLR4 mRNS expressziójában, valamint fehérje szintjeiben? 

5. Észlelhető-e különbség a frissen diagnosztizált IBD-s gyermekek, valamint a kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő, illetve 

gyulladásban nem lévő szakaszán a TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszióban, 

valamint fehérje szintekben? 
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6. Megfigyelhető-e különbség a Crohn-beteg-, illetve kolitisz ulcerózás gyermekek 

kolon nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában, valamint 

fehérje szintjeiben? 

 

Téma III. A CD14, TLR4, és CARD15 génpolimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze (NEC) közötti kapcsolat vizsgálata 

 

7. Van-e összefüggés a NEC kialakulásának kockázata és súlyossága, valamint a CD14 

C-260T, TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, C+2104T és 3020insC 

genetikai polimorfizmusai között kis születési súlyú koraszülöttekben? 
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6. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 
6.1. A vizsgálatainkba bevont betegek és kontrollok 

 

6.1.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

Tizenhat kezeletlen cöliákiás gyermek [6 fiú, 10 leány, életkor: medián 

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

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

15) év] duodenumából biopsziás mintákat vettünk. A minták egyik részéből rutin 

hisztológiai feldolgozás történt, a másik részüket pedig molekuláris biológiai 

vizsgálatokhoz használtam. A kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum biopsziáit a 

diagnózis felállításának időpontjában, a glutén mentes diéta megkezdése előtt vettük. A 

diagnózis felállítása ESPGHAN kritériumok alapján történt (294). A cöliákiás 

gyermekek széruma antiendomysium antitest pozitív volt, a szövettani kép részleges, 

vagy teljes boholyatrófiát mutatott (Marsh III.b vagy III.c). A glutén mentes diétát tartó 

gyermekek esetében teljes klinikai remisszió következett be, szérumuk antiendomysium 

antitest negatív volt, valamint normál bélboholy szerkezet volt megfigyelhető. A 

kontrollok esetében a biopszia elvégzése súly- és/vagy hosszfejlődésbeli elmaradás, 

illetve krónikus hasmenés miatt vált szükségessé, de a szövettani kép mindegyik 

esetben normális volt. A vizsgálatok megkezdése előtt a gyermekek hozzátartozóinak 

írásbeli hozzájárulását kértük, a molekuláris biológiai vizsgálatok a TUKEB: 73/2003-

as etikai engedéllyel történtek.  

 

6.1.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbeteg (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában 

 

 Biopsziás mintákat gyűjtöttünk 12 frissen diagnosztizált IBD-s gyermek- 

[fdIBD, 8 fiú, 4 leány, életkor: medián (tartomány): 13 (6-18) év], valamint 23 

relapszusban lévő, aktív IBD-s gyermek [rIBD, 14 fiú, 9 leány, életkor: medián 

(tartomány): 15 (8-18) év] kolonjának makroszkópikusan gyulladásban lévő, illetve 
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makroszkópikusan gyulladásban nem lévő területeiről. Az fdIBD-s gyermekek közül 8 

Crohn-betegnek-, 4 pedig kolitisz ulcerózásnak bizonyult. Az rIBD-s gyermekek közül 

16-nak volt Crohn-betegsége és 7 volt kolitisz ulcerózás. Az rIBD-s gyermekek közül 7 

Crohn-beteg és 3 kolitisz ulcerózás prednizolont és 5-aminoszalicilsavat (5-ASA) -, 5 

Crohn-beteg és 4 kolitisz ulcerózás prednizolont, azatioprint és 5-ASA-t-, 2 Crohn-

beteg azatioprint és 5-ASA-t-, és 2 Crohn-beteg 5-ASA-t kapott. Nyolc kontrollunk [5 

fiú, 3 leány, életkor: medián (tartomány): 14 (6-16) év] esetében a kolon biopszia 

elvégzése bélvérzés vagy székrekedés miatt vált szükségessé, de a krónikus 

vastagbélgyulladás kizárható volt, valamint a szövettani kép sem mutatott eltérést. A 

minták egyik részéből ebben az esetben is rutin hisztológiai feldolgozás történt, a másik 

részüket pedig molekuláris biológiai vizsgálatokhoz használtam. A vizsgálatok 

megkezdése előtt a gyermekek hozzátartozóinak írásbeli hozzájárulását kértük, a 

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

 

6.1.3. A CD14, TLR4 és CARD15 génpolimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze (NEC) közötti kapcsolat vizsgálata 
 

 Vizsgálatainkba 118 kis születési súlyú koraszülöttet (szül. súly ≤ 1500g ) 

vontunk be, akik a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán születtek 1995 és 1999 

között (279). A vizsgált koraszülöttek között 41 esetében diagnosztizáltak NEC-et, 77 

koraszülött esetében nem találtak NEC-re utaló tüneteket. A NEC-es csoporton belül 14 

esetben fordult elő hasi fájdalom és véres széklet [Bell kritériumok (255) alapján NEC 

I-es stádium], 19 esetben intesztinális pneumatózis volt megállapítható (NEC II-es 

stádium), míg 8 esetben perforált a bél (NEC III-as stádium). A NEC-es és nem NEC-es 

koraszülöttek klinikai adatai hasonlóak voltak. Szepszis gyakrabban fordult elő a NEC-

es csoportban, de az egyéb perinatális szövődmények egyforma gyakorisággal léptek 

fel. (2. táblázat). Kontrollként 146 egészséges újszülöttet vontunk be vizsgálatainkba.  
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2. táblázat: A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, 

C+2104T és 3020insC genetikai polimorfizmusainak vizsgálatába bevont 118 kis születési 

súlyú koraszülött és 146 egészséges újszülött klinikai adatai. 

 
Klinikai adatok NEC-es kis születési 

súlyú koraszülöttek 

 (N=41) 

Nem NEC-es kis születési 

súlyú koraszülöttek 

 (N=77) 

Egészséges újszülöttek 

(N=146) 

Születési súly (gram) 995 (510-1480) 1200 (640-1500) 3450 (2730-4450) 

Gesztációs hét  29 (24-33) 29 (24-33) 40 (38-42) 

Fiú/lány 23/18 38/39 72/74 

Orális táplálás kezdete (nap)  3 (1-20) 6 (1-28) - 

Nyitott Botallo-vezeték  17 (41 %) 28 (36 %) - 

Szepszis 17* (41 %) 15 (19 %) - 

Koponyaűri vérzés 16 (39 %) 28 (36 %) - 

Bronhopulmonális diszplázia 11 (27 %) 13 (17 %) - 

 

A 2. táblázat a CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, C+2104T és 

3020insC genetikai polimorfizmusainak vizsgálatába bevont 118 kis születési súlyú koraszülött és 146 

egészséges újszülött klinikai adatait tartalmazza. A születési súly-, gesztációs hét- és az orális táplálás 

kezdetének adatait átlag (tartomány) formájában adtuk meg. * p<0.01 vs. a nem NEC-es kis születési 

súlyú koraszülött csoport. Rövidítések: NEC: nekrotizáló enterokolitisz. 

 

6.2. Szemikvantitatív- és real-time reverz transzkripció-polimeráz láncreakció 

(RT-PCR) mérések 

 

6.2.1. RNS izolálás 

 

 A bél biopsziákat feldolgozásig -80°C-on, lízispufferben tároltam. Az RNS-t a 

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

Németország) segítségével izoláltam. A kinyert RNS mennyiségét és minőségét 

fotometrálással határoztam meg. Az RNS mintákat felhasználásig -80°C-on tároltam.  
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6.2.2. Komplementer DNS szintézis 

 

 A reverz transzkripció (RT) során 1 µg RNS-t konvertáltam komplementer 

DNS-sé (cDNS) 20 μl reakció végtérfogatban, 200 U SuperScript II™ RNase H- reverz 

transzkriptáz, 40 U RNaseOUT™ inhibítor és 0,5 µg oligo-(dT)12-18 primer jelenlétében 

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

42°C-on 45 percig és végül 99°C-on 5 percig inkubáltam, majd 4°C-ra lehűtöttem és 

felhasználásig -20°C-on tároltam. 

 

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

 

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

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

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

reakcióelegyben végeztem 1 μl cDNS felhasználásával.  

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

munkatársaitól (295), a glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz (GAPDH) specifikus 

primert Strehlau J és munkatársaitól (296) vettem át. A PCR-ek során alkalmazott 

primerek szekvenciáit, illetve a PCR-ek körülményeit a 3. táblázatban foglaltam össze. 

 

3. táblázat: A szemikvantitatív PCR-ek során használt primerek szekvenciái, illetve a 

PCR reakciók körülményei. 

 
Gén Primer szekvencia Anellációs 

hőmérséklet  

Ciklusszám Termékhossz 

TLR2 S: 5’-AGTTGATGACTCTACCAGATG-3’ 

AS: 5’-GTCAATGATCCACTTGCCAG-3’ 

61 °C 31 598 bp 

TLR3 S: 5’-ACACACTTCCAGCATCTGTC-3’ 

AS: 5’-TGCTGTTAACAATTGCTTCTAG-3’ 

61°C 33 623 bp 

TLR4 S: 5’-CTTATAAGTGTCTGAACTCCC-3’ 

AS: 5’-TACCAGCACGACTGCTCAG-3’ 

59 °C 35 680 bp 

GAPDH S: 5’-GGTGAAGGTCGGAGTCAACG-3’ 

AS: 5’-CAAAGTTGTCATGGATGACC-3’ 

56 °C 28 496 bp 
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A 3. táblázat a szemikvantitatív PCR-ek során használt primerek szekvenciáit, a primerek optimális 

anellációs hőmérsékletét, a PCR-ek során alkalmazott ciklusszámokat, valamint a PCR során képződő 

termékek hosszadatait mutatja be. Rövidítések: S: szensz, AS: antiszensz, TLR2: Toll-szerű receptor 2, 

TLR3: Toll-szerű receptor 3, TLR4: Toll-szerű receptor 4, GAPDH: glicerinaldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz. 

 

 A PCR-eket a primerekre jellemző anellációs hőmérséklet, illetve a 

ciklusszámok kivételével azonos körülmények között vittem véghez. A kezdeti 5 perces 

94°C-on végzett denaturáció után a cDNS templátok megfelelő génszakaszait 31 

(TLR2), 33 (TLR3), 35 (TLR4) és 28 (GAPDH) cikluson [94°C, 30 mp (denaturáció), 

56oC (GAPDH) 15 mp-, 61°C (TLR2 és TLR3) 30 mp-, 59°C (TLR4) 20 mp 

(anelláció), 72°C 1 perc (extenzió)] keresztül szaporítottam fel, végül egy 7 percig tartó 

72°C-on történő inkubáció során tettem teljessé az extenziót.  

 A keletkezett PCR terméket 2.5%-os, 0,4 mg/l etídium-bromiddal festett agaróz 

gélben elektroforetizáltam, majd UV fénnyel tettem láthatóvá. PCR vizsgálataimat 

minden esetben duplikátumban, pozitív és negatív kontrollok felhasználásával 

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

Eggenstein, Németország) felhasználásával ellenőriztem.  

 

6.2.4. SYBR Green alapú real time PCR (humán TLR2, TLR3, TLR4) 

 

A SYBR Green alapú real time PCR-eket 20 μl végtérfogatú [10% LightCycler 

FastStart DNA Master SYBR Green I (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg, 

Németország), 3mM MgCl2 (TLR2 és TLR3), illetve 4mM MgCl2 (TLR4), 0,2-0,2 µM 

szensz és antiszensz primer] reakcióelegyben végeztem, 1 μl cDNS felhasználásával. 

A TLR2, TLR3 és TLR4 specifikus primerek megegyeztek a szemikvantitatív RT-PCR-

ek során alkalmazottakkal (3. táblázat). A kezdeti 8 perces 95°C-on végzett denaturáció 

után a cDNS templátokat 55-65 cikluson [95°C, 3 mp (denaturáció), 59oC (TLR2), 63 
oC (TLR3), 61 oC (TLR4) 5 mp (anelláció), 72°C 28 mp (extenzió)] keresztül 

szaporítottam fel. A PCR-eket pozitív és negatív kontrollok felhasználásával 

ellenőriztem. 
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 A PCR termékeink olvadáspont analízisét a következő paraméterek szerint 

végeztem: 95 oC 10 mp, majd 20oC/mp sebességű hűtés után 15 mp-ig 40 oC-on 

tartottam a mintákat. Ezt követően 20oC/mp sebességű fűtéssel 85oC-ra melegítettem fel 

a mintákat. 
 

6.2.5. Real time PCR-fluoreszcens rezonancia energia transzfer (FRET) (humán 

GAPDH)  

 

A FRET alapú real time PCR-eket 20 μl végtérfogatú [10% LC FastStart DNA 

Master hybridization Probe, +2mM MgCl2, 0,5-0,5 nΜ szensz és antiszensz primer, 

0,17 nM mindkét próba] reakcióelegyben végeztem, 1 μl cDNS felhasználásával. A 

humán GAPDH specifikus mRNS szekvenciát az NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

nukleotid adatbázisa és Blast szolgáltatása segítségével választottuk ki (NCBI: 

NM_002046). A primerek tervezéséhez a LightCycler Probe Design szoftvert 

használtuk (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg, Németország). 

A GAPDH specifikus primerek a következők voltak: szensz primer: 5’-

caccaccatggagaaggctg-3’, antiszensz primer: 5’-gtgatggcatggactgtg -3’. Az egyik próba 

5’ végét Light Cycler Red 640 fluoroforral jelöltük: 5’ LCRed640-

ccctggccaaggtcatccatga-PH-3’; a másik próba 3’ végét fluoreszceinnel jelöltük: 5’-

tcctgcaccaccaactgcttagc-FL-3’ (Tibmolbiol, Berlin, Németország). A kezdeti 8 perces 

95°C-on végzett denaturáció után a cDNS templátokat 45 cikluson [95°C, 4 mp 

(denaturáció), 50oC 8 mp (anelláció), 72°C 22 mp (extenzió)] keresztül szaporítottam 

fel. A PCR-eket pozitív és negatív kontrollok felhasználásával ellenőriztem.  

A PCR termékeink olvadáspont analízisét a következő paraméterek szerint 

végeztem: 95 oC 10 mp, majd 20oC/mp sebességű hűtés után 15 mp-ig 40 oC-on 

tartottam a mintákat. Ezt követően 20oC/mp sebességű fűtéssel 85oC-ra melegítettem fel 

a mintákat. 

 

6.2.6. A szemikvantitatív és real time RT-PCR mérések értékelése 

 

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

(Media Cybernetics, Inc., MD, USA) segítségével denzitometráltam és értékeltem. A 
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real time PCR-ek eredményeit a LightCycler szoftver 3.5.3-as verziójának (Roche 

Diagnostics GmbH, Penzberg, Németország) segítségével értékeltem ki.  

 

6.3. Western blot (TLR2, TLR3, TLR4, aktin) 

 

6.3.1. Minta előkészítés 

 

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

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

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

Inc, Cedex, Franciaország), majd a homogenizátumot centrifugáltam (10000g, 10 perc, 

4 °C). A felülúszó összfehérje koncentrációját spektrofotometriás módszerrel, Bradford 

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

2 mg/ml-re (TLR3) állítottam be. A mintákat felhasználásig -80°C-on tároltam. 

 

6.3.2. Western blot kontrollok 

 

Pozitív kontrollként a TLR2 és TLR4 Western blotok esetében teljes vérből 

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

(kolorektális adenokarcinóma) sejtlizátumot használtam (sc-2226, Santa Cruz 

Biothechnology Inc., CA, USA).  

 

6.3.3. Antitestek 

 

Elsődleges humán TLR2, TLR3, TLR4 és aktin specifikus ellenanyagokként 

anti-humán kecske poliklonális IgG antitesteket használtam. A primer antitestek a TLR2 

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

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

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

végét ismerték fel.  

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

IgG antitestet (Santa Cruz Biothechnology Inc., CA, USA) használtam.  
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6.3.4. SDS-PAGE 

 

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

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

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

inkubálással denaturáltam. 

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

illetve 60 (TLR4) μg összfehérjének megfelelő mennyiségeket vittem fel. Koncentráló 

gélként 4%-os SDS-poliakrilamidot használtam. Mintáim mellé molekulasúly markert 

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

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

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

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

 

6.3.5. Blottolás 

 

A szeparált fehérjéket az SDS-poliakrilamid gélről nitrocellulóz membránra 

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

hűtött rendszerben (MiniTankTM Electroblotter, Owl, NH, USA), 2 órán keresztül, 70 

V-on, 220 mA-el végeztem, 25 mM Tris-, 170 mM glicin és 20 % metanol tartalmú 

transzfer pufferben. A fehérjetranszfer sikerességét 1% Ponceau S (Sigma Chemical 

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

ellenőriztem.  

 

6.3.6. Immunoblotting 

 

Az immunoblottinghoz szükséges ellenanyag koncentrációkat előzetesen dot-

blot technikával határoztam meg. 

A blotmembránokat szobahőmérsékleten, 2 órán keresztül, óvatos rázatás mellett 

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

specifikus kölcsönhatások kialakulását gátoljam a membránok és az antitest fehérjék 

között. A mosási lépéseket, valamint az antitestekkel történő inkubálást is folyamatos, 
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de óvatos rázatás mellett végeztem. Blokkolást követően a membránokat az elsődleges, 

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

koncentrációban) specifikus ellenanyagokkal inkubáltam, szobahőmérsékleten, 1 órán 

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

puffer). Annak céljából, hogy ellenőrizzem, vajon az SDS-poliakrilamid gélek zsebeibe 

egyforma mennyiséget vittem-e fel az egyes mintákból, elsődleges, aktin (1 µg/ml 

koncentrációban) specifikus ellenanyaggal inkubáltam a membránokat, az előzőekben 

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

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

szobahőmérsékleten, 30 percig inkubáltam a blotmembránokat, majd további 

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

 

6.3.7. Az immunoreaktív helyek detektálása 

 

Az immunoreaktiv helyek kemilumineszcens szignálját Amersham Pharmacia 

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

Buckinghamshire, UK) detektáltam.  

 

6.3.8. A Western blot-ok kiértékelése 

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

Inc., MD, USA) denzitometráltam és értékeltem.  

 

6.4. PCR-restrikciós fragment hossz polimorfizmus (PCR-RFLP)  

 

6.4.1. DNS izolálás 

 

A fenilketonuria szűrővizsgálathoz levett szűrőpapírra cseppentett vérmintákból 

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

vizsgálatok. A DNS izolálás során a szűrőpapírból kivágott, mintegy 10 mm2 felületű 

mintára 200 μl 5%-os Chelex 100-at mértünk. Ezután a mintákat előbb 90 percig 56˚C-

on, majd 10 percig 100˚C-on inkubáltuk. Az így előkészített mintákat 
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szobahőmérsékletre hűtöttük, majd megkevertük. Végül 10000 rpm-en 2 percig 

centrifugáltuk a mintáinkat. A további vizsgálatokig a felülúszót -20˚C-on tároltuk. 

 

6.4.2. A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, C+2104T 

és CARD15 3020insC génpolimorfizmusainak detektálása PCR-RFLP segítségével  

 

A CD14 C-260T, TLR4 A+896G és C+1196T, CARD15 G+2722C, C+2104T, és 

3020insC SNP-k meghatározását PCR-RFLP technikával végeztem. Elsőként a Chelex 

100-al izolált DNS minták megfelelő génszakaszait PCR reakcióval felszaporítottam. A 

PCR-eket 50 μl végtérfogatú [10% 10x PCR puffer, 2 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, 0,5 

μM az egyes szensz és antiszensz primerekből, 1,5 U rekombináns Taq polimeráz 

(Invitrogen, Kalifornia, USA)] reakcióelegyben végeztem 2 μl DNS felhasználásával. 

A PCR-RFLP-k során használt primerek szekvenciáit, valamint a PCR-RFLP-k 

körülményeit a 4. táblázatban foglaltam össze. A CARD15 gén DNS szekvenciáját az 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) nukleotid adatbázisa és Blast szolgáltatása 

segítségével választottam ki (NCBI: AF385087, AC007728). A CARD15 G+2722C és 

CARD15 C+2104T SNP-kre specifikus primerek tervezéséhez DNAStar™ (DNASTAR, 

Inc., Madison, USA) szoftvert használtam. A TLR4 A+896G, TLR4 C+1196T SNP 

specifikus primereket Lorenz E és munkatársaitól (297), a CARD15 3020insC SNP 

specifikus primereket Franchimont D és munkatársaitól (291), és a CD14 C-260T SNP 

specifikus primereket Eng HL és munkatársaitól (298) vettem át. A DNS templátokat a 

kezdeti 5 perces 94°C-on végzett denaturáció után 40 cikluson [94°C 30 mp 

(denaturáció), 56 °C (TLR4 A+896G, C+1196T), 55 °C (CARD15 G+2722C), 58 °C (CD14 

C-260T, CARD15 3020insC), illetve 62 °C (CARD 15 C+2104T) 60 mp (anelláció), 72 °C 

60 mp (extenzió)] keresztül szaporítottam fel, végül egy 7 percig tartó 72°C-on történő 

inkubáció során tettem teljessé az extenziót. A PCR reakciókat pozitív és negatív 

kontrollok felhasználásával végeztem. A kapott PCR termékeket a megfelelő restrikciós 

endonukleázok (New England Biolabs, Beverly, MD, USA) (4. táblázat) 10 U 

mennyiségével emésztettem. Az emésztett PCR termékeket 3,5%-os, 0,4 mg/l etídium-

bromiddal festett agaróz gélben elektroforetizáltam, majd UV fénnyel tettem láthatóvá. 

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

Németország) felhasználásával ellenőriztem. 
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4. táblázat: A PCR-RFLP-k során használt primerek szekvenciái, valamint a PCR-

RFLP-k körülményei. 

 

A vizsgált 

SNP 

 

Primer szekvencia Anellációs 

hőmérséklet 

(°C) 

Restrikciós 

enzim 

Restrikciós fragmentumok 

hossza (bp) 

CD14  

C-260T 

S: 5’-atcatccttttcccacacc-3’ 

AS: 5’-aactcttcggctgcctct-3’ 
58 HaeIII 

C allél (vad típus): 155+140  

T allél (variáns): 295  

TLR4 

A+896G 

S: 5’-gattagcatacttagactactacctccatg-3’ 

AS: 5’-gatcaacttctgaaaaagcattcccac-3’ 
56 NcoI 

A allél (vad típus): 249 

G allél (variáns): 226+23 

TLR4 

C+1196T 

S: 5’-ggttgctgttctcaaagtgattttgggagaa-3’ 

AS: 5’-cctgaagactggagagtgagttaaatgct-3’ 
56 HinfI 

C allél (vad típus): 406 

T allél (variáns): 377+29  

CARD15 

G+2722C 

S: 5’-cttttggccttttcagattct-3’ 

AS: 5’-gggcacccactaccaatg-3’ 
55 HhaI 

G allél (vad típus): 395 

C allél (variáns): 373+22  

CARD15 

C+2104T 

S: 5’-tgcagctggcgggatggagt-3’ 

AS: 5’-gccgagccgcacaaccttca-3’ 
62 MspI 

C allél (vad típus): 72+54+56 

T allél (variáns): 126+56 

CARD15 

3020insC 

S: 5’-ggcagaagccctcctgcagggcc-3’ 
 
AS: 5’-cctcaaaattctgccattcc-3’ 

58 ApaI 
Vad típus: 151 

variáns (insC): 131+20 

 

A 4. táblázat a PCR-RFLP során használt primerek szekvenciáit, a primerek optimális anellációs 

hőmérsékletét, az alkalmazott restrikciós endonukleázokat és a restrikciós fragmentumok hosszadatait 

mutatja be. Rövidítések: SNP= egy nukleotid cserével járó polimorfizmus, TLR4= Toll-szerű receptor 4, 

CARD15= kaszpáz toborzó domén 15, S: szensz, AS: antiszensz. 
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6.5. Statisztikai analízis 

 

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

eredményeinek statisztikai analíziséhez Mann-Whitney U tesztet használtam (Statistica, 

StatSoft, OK, USA).  

A Hardy-Weinberg szabály teljesülésének ellenőrzésére, illetve a vizsgált SNP-k 

közötti kapcsoltság számítására ArlequinTM szoftvert (http://lgb.unige.ch/arlequin, 

Swiss National Science Foundation) alkalmaztunk. A függő változók (születési súly, 

gesztációs kor) összehasonlítása Mann-Whitney U teszt segítségével, az allél 

frekvenciák összehasonlítása Khi-négyzet próbával történt. Logisztikus regressziós 

vizsgálattal számoltuk ki, hogy a klinikai adatok, illetve a vizsgált SNP-k közvetlenül 

összefüggésben állnak-e a NEC súlyosságával és kialakulásának kockázatával. 

Szignifikáns eltérésnek azt tekintettük, ahol p≤0,05. 
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7. EREDMÉNYEK 

 

7.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

7.1.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

A Toll-szerű receptor (TLR) 2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziót 

szemikvantitatív RT-PCR-rel határoztam meg a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek és a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum biopsziás mintáiban (8. ábra).  

A TLR2 mRNS expresszió (8. ábra és 9. ábra) szignifikánsan fokozódott mind a 

kezeletlen cöliákiás-, mind a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

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

duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR2 mRNS expresszió, mint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (p<0,001).  

A TLR3 mRNS expresszió (8. ábra és 10. ábra) a kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában szignifikánsan fokozódott (p<0,001 vs. kezeletlen 

cöliákia, illetve kontroll), míg a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában változatlan maradt a kontrollokhoz képest (p=NS).  

A TLR4 mRNS expresszió (8. ábra és 11. ábra) szignifikánsan fokozódott mind 

a kezeletlen cöliákiás-, mind a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

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

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR4 

mRNS expresszió, mint a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

(p<0,001).  
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8. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai a kontrollok, a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 
 

      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 

     
 
      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 

     
 
      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 

     
 
      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 

     
 

A 8. ábra a TLR2, TLR3, TLR4 és GAPDH mRNS expressziós vizsgálatok (szemikvantitatív RT-PCR) 

reprezentatív eredményeit mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt 

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. A TLR2 és TLR4 mRNS expresszió fokozódott mind 

a kezeletlen cöliákiás-, mind a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz 

képest. A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR2 és 

TLR4 mRNS expresszió, mint a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. A TLR3 

mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, 

míg a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában változatlan maradt a kontrollokhoz 

képest. Rövidítések: C=cöliákia, TLR2=Toll-szerű receptor 2, TLR3=Toll-szerű receptor 3, TLR4=Toll-

szerű receptor 4, GAPDH= glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz. 

TLR2 

TLR3 

TLR4 

GAPDH 

598 bp 

623 bp 

680 bp 

496 bp 
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9. ábra: A TLR2 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában.  
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A 9. ábra a TLR2 mRNS expressziójának változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (szemikvantitatív RT-

PCR). A TLR2 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott mind a kezeletlen cöliákiás-, mind a 

kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR2 mRNS expresszió, mint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában.  

A TLR2 mRNS expresszióját az RT-PCR termékek számítógépes analízisével határoztam meg. Az 

RT-PCR termékek optikai denzitását a GAPDH specifikus PCR termékek denzitásához 

viszonyítottam. Az ábrán az átlag és szórás értékeket tüntettem fel. A statisztikai kiértékelés Mann-

Whitney U teszttel történt. .*p<0.001 vs. kontroll, #p<0.001 vs. kezeletlen C, $p<0.001 vs. kontroll. 

Rövidítések: C= cöliákia, TLR2= Toll-szerű receptor 2, GAPDH= glicerinaldehid-3-foszfát-

dehidrogenáz. 

  #$ 

*
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10. ábra: A TLR3 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 10. ábra a TLR3 mRNS expressziójának változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (szemikvantitatív RT-

PCR). A TLR3 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában, míg a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában változatlan 

maradt a kontrollokhoz képest.  

A TLR3 mRNS expresszióját az RT-PCR termékek számítógépes analízisével határoztam meg. Az 

RT-PCR termékek optikai denzitását a GAPDH specifikus PCR termékek denzitásához 

viszonyítottam. Az ábrán az átlag és szórás értékeket tüntettem fel. A statisztikai kiértékelés Mann-

Whitney U teszttel történt. #p<0.001 vs. kezeletlen C, $p<0.001 vs. kontroll. Rövidítések: C= 

cöliákia, TLR3=Toll-szerű receptor 3, GAPDH= glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz. 

  #$ 
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11. ábra: A TLR4 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás-, 

illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 11. ábra a TLR4 mRNS expressziójának változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (szemikvantitatív RT-

PCR). A TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott mind a kezeletlen cöliákiás-, mind a kezelt 

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt a TLR4 mRNS expresszió, mint a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában.  

A TLR4 mRNS expresszióját az RT-PCR termékek számítógépes analízisével határoztam meg. Az RT-

PCR termékek optikai denzitását a GAPDH specifikus PCR termékek denzitásához viszonyítottam. Az 

ábrán az átlag és szórás értékeket tüntettem fel. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. 
*p<0.001 vs. kontroll, #p<0.001 vs. kezeletlen C, $p<0.001 vs. kontroll. Rövidítések: C= cöliákia, TLR4= 

Toll-szerű receptor 4, GAPDH= glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz. 

 

7.1.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változásai cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

 A kontroll, a kezeletlen cöliákiás- és a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

biopsziáinak Western blot analízise során 90 kDa-nál (TLR2), 117 kDa-nál (TLR3), 89 

kDa-nál (TLR4), illetve 43 kDa-nál (aktin) detektáltam jelet (12. ábra). 

 A kontrollok duodenum nyálkahártyájában, TLR2 fehérje csak minimális 

mennyiségben volt kimutatható (12. ábra). A TLR2 fehérje (12. ábra és 13. ábra) szint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában kétszeresére emelkedett a 
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kontrollokhoz képest (p<0.05). A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában, a TLR2 fehérje szint négyszerese volt a kezeletlen cöliákiásokban 

mért értéknek (p<0.001).  

TLR3 fehérjét (12. ábra és 14. ábra) csak a kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában tudtam kimutatni.  

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

kimutatni a kontrollok duodenum nyálkahártyájában (12. ábra). A TLR4 fehérje (12. 

ábra és 15. ábra) szint a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában 

háromszorosára emelkedett a kontrollokhoz képest (p<0.01). A kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a TLR4 fehérje szint háromszorosa volt a 

kezeletlen cöliákiásokban mért értéknek (p<0.001).  

 

12. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változása a kontrollok, a kezeletlen 

cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 
 

      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 
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      kontroll       kezeletlen C       kezelt C 

         
 

A 12. ábra a TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek (Western blot) reprezentatív eredményeit mutatja a 

kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában. A kontrollok duodenum nyálkahártyájában, TLR2 és TLR4 fehérjét csak minimális 

mennyiségben tudtam kimutatni. A TLR2 és TLR4 fehérje szintek a kezeletlen cöliákiás gyermekek 
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duodenum nyálkahártyájában megemelkedtek a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában, a TLR2 és TLR4 fehérje szintek még magasabbak voltak, mint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. TLR3 fehérjét csak a kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában tudtam kimutatni. Rövidítések: C=cöliákia, TLR2=Toll-szerű 

receptor 2, TLR3=Toll-szerű receptor 3, TLR4=Toll-szerű receptor 4. 
  

13. ábra: A TLR2 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 13. ábra a TLR2 fehérje szintjének változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek-, 

illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (Western blot). A TLR2 fehérje szint 

kétszeresére nőtt a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. 

A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a TLR2 fehérje szint négyszerese volt a 

kezeletlen cöliákiásokban mért értéknek.  

A TLR2 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. *p<0.05 vs. 

kontroll, #p<0.001 vs. kezeletlen C, $p<0.001 vs. kontroll. Rövidítések: C= cöliákia, TLR2= Toll-szerű 

receptor 2. 
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14. ábra: A TLR3 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

kontroll kezeletlen C kezelt C

TL
R

3 
fe

hé
rje

 re
la

tív
 e

gy
sé

ge
k

 
 

A 14. ábra a TLR3 fehérje szintjének változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek-, 

illetve kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (Western blot). TLR3-at, fehérje szinten 

csak a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában tudtam kimutatni.  

A TLR3 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. Rövidítések: 

C= cöliákia, TLR3= Toll-szerű receptor 3. 
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15. ábra: A TLR4 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 
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A 15. ábra a TLR4 fehérje szintjének változását mutatja a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás gyermekek, 

illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában (Western blot). A TLR4 fehérje szint 

háromszorosára nőtt a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz 

képest. A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a TLR4 fehérje szint háromszorosa 

volt a kezeletlen cöliákiásokban mért értéknek.  

A TLR4 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. **p<0.01 vs. 

kontroll, #p<0.001 vs. kezeletlen C, $p<0.001 vs. kontroll. Rövidítések: C= cöliákia, TLR4= Toll-szerű 

receptor 4. 
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7.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbetegségben szenvedő (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában 
 

7.2.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai IBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájában 

 

A Toll-szerű receptor (TLR) 2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszióját SYBR 

Green alapú real time RT-PCR segítségével határoztam meg a frissen diagnosztizált (fd) 

IBD-s-, valamint a kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek és a kontrollok kolon 

biopsziás mintáiban (16.-19. ábrák). A Crohn-beteg-, illetve a kolitisz ulcerózás 

gyermekek kolon nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában nem 

volt különbség (p=NS), ezért az eredmények tárgyalásakor összefoglalóan IBD-ként 

veszem őket figyelembe.  

A TLR2 mRNS expresszió (16. ábra és 20. ábra) szignifikánsan fokozódott mind 

az fdIBD-s-, mind az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő 

szakaszán a kontrollokhoz képest (p<0,001, illetve p<0,0001 vs. kontroll). A 

gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 mRNS expresszió nem tért el 

szignifikánsan a kontrollokétól, sem az fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekekben (p=NS). 

A TLR2 mRNS expresszió nem különbözött szignifikánsan az fdIBD-s, illetve az rIBD-

s gyermekek között sem a kolon gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő 

szakaszán (p=NS).  

A TLR3 mRNS expresszió (17. ábra és 21. ábra) nem változott szignifikánsan az 

egyes csoportokban (p=NS).  

A TLR4 mRNS expresszió (18. ábra és 22. ábra) szignifikánsan fokozódott mind 

az fdIBD-s-, mind az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő 

szakaszán (p<0,001-, p<0,0001 vs. kontroll). A gyulladásban nem lévő kolon 

szakaszokon, a TLR4 fehérje szint nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem az 

fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekekben (p=NS). A TLR4 mRNS expresszió nem 

különbözött szignifikánsan az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon 

gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán (p=NS). 
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16. ábra: A TLR2 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra). 

 

 
 

A 16. ábrán a TLR2 mRNS expresszió SYBR Green alapú real time RT-PCR-el történő kimutatásának 

egy reprezentatív képe látható. Jól látható, hogy a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s gyermeknek a 

gyulladásban lévő területről vett kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e a 30,14., a relapszusban lévő 

(r) IBD-s gyermeknek a gyulladásban lévő területről származó kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e 

a 30,6., a kontroll kolon biopsziás mintából izolált cDNS a 33,74., illetve az fdIBD-s és rIBD-s 

gyermekeknek a gyulladásban nem lévő területről vett kolon biopsziás mintáiból izolált cDNS-ei a 34,53. 

valamint a 35,07. ciklusban léptek az amplifikáció exponenciális fázisába. A negatív kontroll 

amplifikációja nem indult meg a real time RT-PCR során. Rövidítések: fdIBD=frissen diagnosztizált 

IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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17. ábra: A TLR3 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra).  

 

 
 

A 17. ábrán a TLR3 mRNS expresszió SYBR Green alapú real time RT-PCR-el történő kimutatásának 

egy reprezentatív képe látható. Jól látható, hogy a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s gyermeknek a 

gyulladásban lévő területről vett kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e a 25,41., a relapszusban lévő 

(r) IBD-s gyermeknek a gyulladásban lévő területről származó kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e 

a 26,11., a kontroll kolon biopsziás mintából izolált cDNS a 26,48., illetve az fdIBD-s és rIBD-s 

gyermekeknek a gyulladásban nem lévő területről vett kolon biopsziás mintáiból izolált cDNS-ei a 27,46., 

valamint a 27,69. ciklusban léptek az amplifikáció exponenciális fázisába. A negatív kontroll 

amplifikációja nem indult meg a real time RT-PCR során. Rövidítések: fdIBD=frissen diagnosztizált 

IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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18. ábra: A TLR4 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra). 

 

 

 
 

A 18. ábrán a TLR4 mRNS expresszió SYBR Green alapú real time RT-PCR-el történő kimutatásának 

egy reprezentatív képe látható. Jól látható, hogy a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s gyermeknek a 

gyulladásban lévő területről vett kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e a 31,68., a relapszusban lévő 

(r) IBD-s gyermeknek a gyulladásban lévő területről származó kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e 

a 32,10., a kontroll kolon biopsziás mintából izolált cDNS a 34,95., illetve az fdIBD-s és rIBD-s 

gyermekeknek a gyulladásban nem lévő területről vett kolon biopsziás mintáiból izolált cDNS-ei a 34,98., 

valamint a 35,74. ciklusban léptek az amplifikáció exponenciális fázisába. A negatív kontroll 

amplifikációja nem indult meg a real time RT-PCR során. Rövidítések: fdIBD=frissen diagnosztizált 

IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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19. ábra: A GAPDH mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában 

(reprezentatív ábra). 

 

 

 
 

A 19. ábrán a GAPDH mRNS expresszió real time RT-PCR-fluoreszcens rezonancia energia transzferrel 

(FRET) történő kimutatásának egy reprezentatív képe látható. Jól látható, hogy a frissen diagnosztizált 

(fd) IBD-s gyermeknek a gyulladásban lévő területről vett kolon biopsziás mintájából izolált cDNS-e a 

24,67., a relapszusban lévő (r) IBD-s gyermeknek a gyulladásban lévő területről származó kolon 

biopsziás mintájából izolált cDNS-e a 24,72., a kontroll kolon biopsziás mintából izolált cDNS a 24,82., 

illetve az fdIBD-s és rIBD-s gyermekeknek a gyulladásban nem lévő területről vett kolon biopsziás 

mintáiból izolált cDNS-ei a 24,90., valamint a 25,10. ciklusban léptek az amplifikáció exponenciális 

fázisába. A negatív kontroll amplifikációja nem indult meg a real time RT-PCR során. Rövidítések: 

fdIBD=frissen diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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20. ábra. A TLR2 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 20. ábra a TLR2 mRNS expressziójának változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s- illetve a 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában 

(szemikvantitatív RT-PCR). A TLR2 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a kolon nyálkahártya 

gyulladásban lévő szakaszán mind az fdIBD-s, mind az rIBD-s gyermekek esetében a kontrollokhoz 

képest. A gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 mRNS expresszió nem tért el 

szignifikánsan a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A TLR2 mRNS expresszió nem 

különbözött az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon gyulladásban lévő, sem a 

gyulladásban nem lévő szakaszán.  

Az adatokat átlag ± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel 

történt. * fdIBD gyulladt vs. fdIBD nem gyulladt (p<0,0001), # fd IBD gyulladt vs. kontroll (p<0,001), $ 

rIBD gyulladt vs. rIBD nem gyulladt (p<0,0001), + rIBD gyulladt vs kontroll (p<0,0001). Rövidítések: 

fdIBD=frissen diagnosztizált, rIBD=relapszusban lévő IBD.  
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21. ábra. A TLR3 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 
A 21. ábra a TLR3 mRNS expressziójának változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában 

(szemikvantitatív RT-PCR). A TLR3 mRNS expressziója nem tért el szignifikánsan az egyes 

csoportokban (p=NS).  

Az adatokat átlag ± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel 

történt. Rövidítések: fdIBD=frissen diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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22. ábra. A TLR4 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

A 22. ábra a TLR4 mRNS expressziójának változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában 

(szemikvantitatív RT-PCR). A TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan fokozódott a kolon nyálkahártya 

gyulladásban lévő szakaszán mind az fdIBD-s, mind az rIBD-s gyermekek esetében a kontrollokhoz 

képest. A gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR4 mRNS expresszió nem tért el 

szignifikánsan a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A TLR4 mRNS expresszió nem 

különbözött szignifikánsan az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon gyulladásban 

lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán.  

Az adatokat átlag ± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel 

történt. * fdIBD gyulladt vs. fdIBD nem gyulladt (p<0,0001), # fd IBD gyulladt vs. kontroll (p<0,001), $ 

rIBD gyulladt vs. rIBD nem gyulladt (p<0,0001), + rIBD gyulladt vs kontroll (p<0,0001). Rövidítések: 

fdIBD=frissen diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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7.2.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változásai IBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájában 

 

A frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, valamint a kezelt, relapszusban lévő (r) 

IBD-s gyermekek és kontrollok kolon biopsziás mintáinak Western blot analízise során 

90 kDa-nál (TLR2), 117 kDa-nál (TLR3), 89 kDa-nál (TLR4), illetve 43 kDa-nál 

(aktin) detektáltunk jelet (23. ábra). A Crohn-beteg-, illetve a kolitisz ulcerózás 

gyermekek kolon nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintjeiben nem volt 

különbség (p=NS), ezért az eredmények tárgyalásakor összefoglalóan IBD-ként veszem 

őket figyelembe.  

A kontrollok kolon nyálkahártyájában, TLR2 fehérje csak minimális 

mennyiségben volt kimutatható (23. ábra). A TLR2 fehérje szint (23. ábra és 24. ábra) 

közel kilencszeresére (8,93) nőtt az fdIBD-s gyermekek-, és közel 8,5-szeresére nőtt az 

rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán a 

kontrollokhoz képest (p<0,001-, p<0,0001 vs. kontroll). A gyulladásban nem lévő kolon 

szakaszokon, a TLR2 fehérje szint nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem az 

fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekekben (p=NS). A TLR2 fehérje szint nem különbözött 

szignifikánsan az fdIBD-s illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon gyulladásban 

lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán (p=NS).  

A TLR3 fehérje szint (23. ábra és 25. ábra) nem változott szignifikánsan az 

egyes csoportokban (p=NS).  

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

kimutatni a kontrollok kolon nyálkahártyájában (23. ábra). A TLR4 fehérje szint (23. 

ábra és 26. ábra) közel ötszörösére (4,97) nőtt az fdIBD-s gyermekek-, és közel 4,5-

szörösére nőtt az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő 

szakaszán (p<0,001-, p<0,0001 vs. kontroll). A gyulladásban nem lévő kolon 

szakaszokon, a TLR4 fehérje szint nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem az 

fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekekben (p=NS). A TLR4 fehérje szint nem különbözött 

szignifikánsan az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon 

gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán (p=NS). 
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23. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változása a frissen diagnosztizált-, 

illetve a kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 

 
 

               

TLR2           

 

TLR3            

 

TLR4            

 

aktin             

 
A 23. ábra a TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek reprezentatív eredményeit mutatja a frissen 

diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok 

kolon nyálkahártyájában (Western blot). A kontrollok kolon nyálkahártyájában, TLR2 és TLR4 fehérjét 

csak minimális mennyiségben tudtam kimutatni. A TLR2 és TLR4 fehérje szintek megemelkedtek mind 

az fdIBD-s-, mind az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán a 

kontrollokhoz képest. A gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 és TLR4 fehérje szintek nem 

változtak a kontrollokhoz képest, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A TLR2 és TLR4 fehérje szintek nem 

különböztek az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon gyulladásban lévő, sem a 

gyulladásban nem lévő szakaszán. A TLR3 fehérje szint nem változott az egyes csoportokban. 

Rövidítések: fdIBD=frissen diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 

43 kDa 

90 kDa 

89 kDa 

117 kDa 

fdIBD                fdIBD                  rIBD                    rIBD                  kontroll 
gyulladt        nem gyulladt          gyulladt           nem gyulladt 
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24. ábra. A TLR2 fehérje szint változása a frissen diagnosztizált-, illetve a kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 24. ábra a TLR2 fehérje szintjének változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (Western 

blot). A TLR2 fehérje szint közel kilencszeresére (8,93) nőtt az fdIBD-s-, és közel 8,5-szeresére nőtt az 

rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán. A gyulladásban nem lévő 

kolon szakaszokon, a TLR2 fehérje szint nem tért el a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A 

TLR2 fehérje szint nem különbözött az fdIBD-s, illetve az rIBD-s gyermekek között sem a kolon 

gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán.  

A TLR2 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. *fdIBD 

gyulladt vs. fdIBD nem gyulladt (p<0,001), # fd IBD gyulladt vs. kontroll (p<0,001), $ rIBD gyulladt vs. 

rIBD nem gyulladt (p<0,0001), +rIBD gyulladt vs kontroll (p<0,0001). Rövidítések: fdIBD=frissen 

diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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25. ábra. A TLR3 fehérje szintjének változása a frissen diagnosztizált-, illetve a kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 25. ábra a TLR3 fehérje szintjének változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (Western 

blot). A TLR3 fehérje szint nem tért el szignifikánsan az egyes csoportokban (p=NS).  

A TLR3 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. Rövidítések: 

fdIBD=frissen diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 

0

50

100

150

200

250

fdIBD fdIBD rIBD rIBD

gyulladt nem gyulladt gyulladt nem gyulladt kontroll

TL
R

3 
fe

hé
rje

 re
la

tív
 e

gy
sé

ge
k



 82

26. ábra. A TLR4 fehérje szintjének változása a frissen diagnosztizált-, illetve a kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 26. ábra a TLR4 fehérje szintjének változását mutatja a frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (western 

blot). A TLR4 fehérje szint közel ötszörösére (4,97) nőtt az fdIBD-s gyermekek-, és közel 4,5-szörösére 

nőtt az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán. A gyulladásban nem 

lévő kolon szakaszokon, a TLR4 fehérje szint nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, 

sem rIBD-ben. A TLR4 fehérje szint nem különbözött szignifikánsan az fdIBD-s, illetve az rIBD-s 

gyermekek között sem a kolon gyulladásban lévő, sem a gyulladásban nem lévő szakaszán.  

A TLR4 fehérje szinteket a Western blot-ok számítógépes analízisével határoztam meg. Az adatokat átlag 

± szórás formájában adtam meg. A statisztikai kiértékelés Mann-Whitney U teszttel történt. *fdIBD 

gyulladt vs. fdIBD nem gyulladt (p<0,001), # fd IBD gyulladt vs. kontroll (p<0,001), $ rIBD gyulladt vs. 

rIBD nem gyulladt (p<0,0001), + rIBD gyulladt vs kontroll (p<0,0001). Rövidítések: fdIBD=frissen 

diagnosztizált IBD, rIBD=relapszusban lévő IBD. 
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7.3. A CD14, TLR4 és CARD15 génpolimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze közötti kapcsolat vizsgálata 

 

7.3.1. A CD14 -260-as, a TLR4 +896-os és +1196-os, valamint a CARD15 +2722-es, 

+2104-es és +3020-as lokusz vizsgálatának reprezentatív PCR-RFLP eredményei 

 

A koraszülöttek DNS mintáiban PCR - restrikciós fragment hossz polimorfizmus 

(RFLP) vizsgálattal határoztam meg a CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és TLR4 C+1196T, 

valamint a CARD15 G+2722C, CARD15 C+2104T és a CARD15 3020insC 

polimorfizmusok előfordulását (27. –32. ábrák).  

 

27. ábra: A CD14 -260-as lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 
 

 
 

Reprezentatív ábra a CD14 -260-as lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 295 bázis 

hosszúságú végtermékét Hae III restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási termékek 

155, illetve 140 bázis hosszúságúak voltak (a 140 bázis hosszúságú hasítási termék a használt agaróz gél 

feloldóképessége miatt nem látható). 1., 4. és 7. minta: T allélra homozigóta, 2., 5., 6.: CT heterozigóta; 

3. minta: C allélra homozigóta. M = DNS marker. 
 

M 1 2 3 4 5 6 7
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28. ábra: A TLR4 +896-os lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

 
 

Reprezentatív ábra a TLR4 +896-os lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 249 bázis 

hosszúságú végtermékét NcoI restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási termékek 

226, illetve 23 bázis hosszúságúak voltak (a 23 bázis hosszúságú hasítási termék a használt agaróz gél 

feloldóképessége miatt nem látható). 1.-5. és 7. minta: A allélre homozigóta; 6. minta: AG heterozigóta. 

M = DNS marker. 
 

 

29. ábra: A TLR4 +1196-os lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

 
 

Reprezentatív ábra a TLR4 +1196-os lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 406 bázis 

hosszúságú végtermékét HinfI restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási termékek 

377, illetve 29 bázis hosszúságúak voltak (a 29 bázis hosszúságú hasítási termék a használt agaróz gél 

feloldóképessége miatt nem látható). 1.-4., és 7. minta: C allélre homozigóta; 5. és 6. minta: CT 

heterozigóta. M = DNS marker. 

7 6 5 4 3 2 1 M

M 1 2 3 4 5 6 7
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30. ábra: A CARD15 +2722-es lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

 
 

Reprezentatív ábra a CARD15 +2722-es lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 395 

bázis hosszúságú végtermékét HhaI restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási 

termékek 373, illetve 22 bázis hosszúságúak voltak (a 22 bázis hosszúságú hasítási termék a használt 

agaróz gél feloldóképessége miatt nem látható). 1.-3., 5. és 7. minta: G allélre homozigóta; 4. és 6. minta: 

GC heterozigóta. M = DNS marker. 

 
31. ábra: A CARD15 +2104-es lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

 

 
 

Reprezentatív ábra a CARD15 +2104-es lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 182 

bázis hosszúságú végtermékét MspI restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási 

termékek 126, 72, 56, illetve 54 bázis hosszúságúak voltak (az 54 bázis hosszúságú hasítási termék a 

használt agaróz gél feloldóképessége miatt nem látható). 1. és 5. minta: C allélre homozigóta; 2.-4.: CT 

heterozigóta. M = DNS marker. 
 

M 1 2 3 4 5

M 1 2 3 4 5 6 7
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32. ábra: A CARD15 +3020-as lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

 
 

Reprezentatív ábra a CARD15 +3020-as lokuszának polimorfizmus vizsgálatáról. A PCR reakció 151 

bázis hosszúságú végtermékét ApaI restrikciós endonukleázzal emésztettem. Az így kapott hasítási 

termékek 131, illetve 20 bázis hosszúságúak voltak (a 20 bázis hosszúságú hasítási termék a használt 

agaróz gél feloldóképessége miatt nem látható). 1. minta: insC +vad allél heterozigóta; 2. minta: insC 

homozigóta, 3. és 4. minta: vad típus. M = DNS marker. 

M 1 2 3 4
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7.3.2. A CD14 -260-as, a TLR4 +896-os és +1196-os, valamint a CARD15 +2722-es, 

+2104-es és +3020-as lokuszainak allél, illetve genotípus frekvenciái 
 

A CD14 -260-as, a TLR4 +896-os és +1196-os, valamint a CARD15 +2722-es, 

+2104-es és +3020-as lokuszainak allél, illetve genotípus frekvenciáit az 5. táblázatban 

foglaltam össze. A vizsgált populációk genotípus eloszlására teljesült a Hardy-Weinberg 

szabály. A TLR4 A+896G és C+1196T SNP-k –az irodalmi adatoknak megfelelően- szoros 

kapcsoltságban (linkage disequilibrium, D’ érték=0,91, p<0,001) fordultak elő, mind a 

kis születési súlyú koraszülött, mind az egészséges újszülött csoportban. TLR4 +896GG, 

CARD15 +2722CC és +2104TT homozigóta mutáns genotípusok nem fordultak elő sem a 

kis születési súlyú koraszülöttek, sem az egészséges újszülöttek között. Csak egy 

egészséges újszülött volt homozigóta a TLR4 +1196T-, valamint egy kis születési súlyú 

koraszülött volt homozigóta a 3020insC mutáns allélekre. 

A vizsgált CD14, TLR4 és CARD15 genotípusok hasonló gyakoriságban 

fordultak elő a kis születési súlyú koraszülöttekben és az egészséges újszülöttekben 

(p=NS). A kis születési súlyú koraszülött csoportban nem találtunk összefüggést az 

egyes genotípusok és a gesztációs kor, valamint a NEC kialakulásának kockázata, 

illetve tüneteinek súlyossága között (p=NS). A vizsgált SNP-k és egyéb perinatális 

szövődmények, így a szepszis, nyitott Botallo-vezeték, bronhopulmonális diszplázia és 

a koponyaűri vérzés kialakulásának kockázata között sem találtunk összefüggést. A 

logisztikus regressziós analízis igazolta, hogy a szepszis független kockázati tényező a 

NEC kialakulásában (OR: 3.96, CI: 1,10-14,2, p=0,036).  
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5. táblázat: A CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusainak allél és 

genotípus prevalenciája kis születési súlyú koraszülöttekben, valamint egészséges 

újszülöttekben.  

 
 

SNP WW/WM/MM allélek 

egészséges 

újszülöttekben (%) 

(N=146) 

(a mutáns allél 

gyakorisága %) 

WW/WM/MM allélek 

kis születési súlyú 

koraszülöttekben (%) 

(N=118) 

(a mutáns allél 

gyakorisága %) 

WW/WM/MM allélek 

NEC-es kis születési 

súlyú 

koraszülöttekben (%) 

(N=41) 

(a mutáns allél 

gyakorisága %) 

WW/WM/MM allelek  

nem NEC-es kis 

születési súlyú 

koraszülöttekben (%) 

(N=77) 

(a mutáns allél 

gyakorisága %) 

CD14  

C-260T 

17,8/ 54,8/ 27,4 

(54,8 %) 

19,5/ 56,8/ 23,7 

(52,1 %) 

12,2 /61/ 26,8 

(57,3 %) 

23,4 /54,5/ 22,1 

(49,4 %) 

TLR4  

A+896G 

86,9 /13,1/ 0 

(6,5 %) 

91,5/8,5/0 

(4,2 %) 

90,2 /9,8/ 0 

(4,9 %) 

92,2 /7,8/ 0 

(3,9 %) 

TLR4  

C+1196T 

84,9 /14,4/ 0,7  

(7,9 %) 

91,5 /8,5/ 0 

(4,2 %) 

90,2 /9,8/ 0 

(4,9 %) 

92,2 /7,8/ 0 

(3,9 %) 

CARD15 

G+2722C 

97,9 /2,1/ 0 

(1 %) 

96,6 /3,4/ 0 

(1,7 %) 

95,1 /4,9/ 0 

(2,4 %) 

97,4 /2,6/ 0 

(1,3 %) 

CARD15 

C+2104T 

88,4 /11,6/ 0 

(5,8 %) 

81,4 /18,6/ 0 

(9,3 %) 

85,4 /14,6/ 0 

(7,3 %) 

79,2 /20,8/ 0 

(10,4 %) 

CARD15 

3020insC 

94,5 /5,5/ 0 

(2,7 %) 

95,8 /3,4/ 0,8 

(2,5 %) 

92,7 /7,3/ 0 

(3,7 %) 

97,4 /1,3/ 1,3 

(1,9 %) 

 
 

Az 5. táblázatban a CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusainak allél és genotípus 

prevalenciái láthatóak kis születési súlyú- NEC-ben szenvedő, illetve nem NEC-es- koraszülöttekben, 

valamint egészséges újszülöttekben. Rövidítések: NEC= nekrotizáló enterokolitisz, TLR4= Toll-szerű 

receptor 4, CARD15= kaszpáz toborzó domén 15, W= vad típusú allél, M= mutáns allél. 
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8. EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉSE, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

8.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában megbeszélése 

 

Más immunpatogenezisű bélbetegségekben, így IBD-ben néhány kutatócsoport 

már vizsgálta a TLR-ek szerepét (22, 295, 312), azonban jelentőségük a cöliákia 

patofiziológiájában még nem ismert. Az adaptív immunrendszer szerepét már régóta 

intenzíven kutatják a cöliákia patogenezisében, ugyanakkor egyre több adat utal a 

természetes immunrendszer szerepére is (197, 199, 205, 206). 

Munkám során arra kerestem a választ, hogy hogyan változik a TLR2, TLR3 és 

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

duodenum nyálkahártyájában, kontrollokhoz viszonyítva.  

Azt találtam, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan 

fokozódott a kezeletlen- és a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában a 

kontrollokhoz képest. Sőt, a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió a kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában még fokozottabb volt, mint a kezeletlen 

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

kontrollok duodenum nyálkahártyájában, míg kezeletlen- és kezelt cöliákiás 

gyermekekben szignifikánsan megemelkedett a szintjük. A kezelt cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában még magasabb volt a TLR2 és TLR4 fehérje szint, mint a 

kezeletlen cöliákiás gyermekekben. A TLR3 mRNS expresszió szignifikánsan 

fokozódott a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában, a kezeletlen 

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

gyermekek duodenum nyálkahártyájában tudtam kimutatni. 

A TLR-ek központi szerepet játszanak a természetes immunitásban. Egyes 

gliadin peptidek (pl; p31-p43) TLR-eken vagy más mintázatfelismerő receptorokon 

keresztül aktiválhatják a természetes immunrendszert, ami az IL-15 szintjének 

növekedésével jár (197, 199, 200). Feltehetően a különféle bakteriális produktumok is 

TLR-eken keresztül szenzitizálhatják a CD4+ T sejteket gliadinnal szemben (207).  

Az intesztinális mikroflóra által kiváltott TLR4 közvetített jelátvitel gátolja az 

élelmiszer antigénekkel szemben kialakuló allergiás választ. Elképzelhető, hogy a 
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cöliákiában megfigyelhető fokozott TLR2 és TLR4 expresszió gátolhatja a gliadin 

indukált Th2 típusú gyulladást a Th1 típusú immunválasz fokozásával. Ezt a hipotézist 

támasztja alá az is, hogy TLR4 mutáns vagy génkiütött egerekben sokkal gyakrabban 

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

(300). Irodalmi adatokból ismert továbbá, hogy cöliákiások vékonybél 

nyálkahártyájában magasabbak többek között az INF-γ, IL-1β, IL-6, TNF-α és IL-8 

fehérje szintek, mint egészséges kontrollokban (301, 302, 303).  

Selby WS és munkatársai kimutatták, hogy az intraepitéliális limfociták (IEL) 

perzisztens proliferációja és a lamina propria limfocitáinak perzisztens aktivációja akkor 

is fennállhat, ha a cöliákiás beteg betartja a glutén mentes diétát (304). Az IEL-ek 

legalább olyan jelentős INF-γ termelő sejtek, mint a lamina propria CD4+ T sejtjei, 

ezért az intraepitéliális INF-γ termelés a glutén mentes diéta esetén is fennmarad (305). 

Kaneko M és munkatársai kimutatták, hogy LPS hatására, az IEC-k IL-15-öt termelnek, 

ami TCR αβ+ CD8 αα intesztinális IEL-ek képződéséhez vezet (306). A TLR4 mutáns 

C3H/HeJ, BALB/lps(d) és C57BL/10ScCr egértörzsek IEC-i nem expresszálnak IL-15-

öt és a TCR αβ+ CD8 αα intesztinális IEL-ek képződése is szignifikánsan csökken 

esetükben a vad típusú C3H/He, BALB/c és C57BL/10ScSn egértörzsekéhez képest. Az 

IEL-ek, glutén mentes diéta mellett is fennálló perzisztens aktivációja talán az epitélium 

elsődleges vagy másodlagos működési zavarára vezethető vissza. Ezek a megfigyelések 

arra utalnak, hogy a fokozott TLR expresszió érzékenyítheti az epitéliális vagy 

szubepitéliális sejteket gluténnel vagy más exogén faktorokkal (pl, mikroorganizmusok) 

szemben, ami az IL-15 túlzott szekréciójához és perzisztens IEL aktivációhoz vezet 

cöliákiásokban. Savilahti E és munkatársai korábbi eredményei, miszerint az 

intraepitéliális gamma/delta T sejtek száma glutén mentes diéta mellett is emelkedett, 

összhangban van a kezelt cöliákiásokban mért fokozott TLR2 és TLR4 expresszióval 

(307). Irodalmi adatokból ismert, hogy a gamma/delta T sejtek fontos szerepet játszanak 

a természetes immunitásban, és aktivációjukban a TLR-oknak is szerepük van (61, 

308).  

Thomas KE és munkatársai kimutatták, hogy a pepszinnel/tripszinnel emésztett 

(PT) gliadin és a p31-p43 gliadin peptid fokozott TLR2 mRNS expressziót vált ki-, míg 

az egyensúlyi TLR4 mRNS szint kissé csökken LPS, illetve PT gliadin hatására primer 

egér makrofágokban. A PT gliadin hatására bekövetkező proinflammatorikus citokin 



 91

termelés és zonulin felszabadulás függött a MyD88-tól, viszont TLR2 és TLR4 

függetlennek bizonyult (309).  

A vírusfertőzések szerepe vitatott a cöliákia patogenezisében. Kagnoff MF és 

munkatársai kimutatták, hogy az adenovírus 12 fertőzés elősegítheti a cöliákia 

kialakulását (208). Ezzel szemben Mahon J és munkatársai azt találták, hogy adenovírus 

12 fertőzés hatására a cöliákia incidenciája nem emelkedett meg szignifikánsan 

kontrollokhoz képest (310). Eredményeim - miszerint a TLR3 mRNS expresszió csak a 

kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában fokozódott a kontrollokhoz 

képest, és TLR3 fehérjét csak a kezelt cöliákiások duodenum nyálkahártyájában tudtam 

kimutatni -szintén arra utalnak, hogy TLR3 mediált vírusfertőzés nem játszik központi 

szerepet a cöliákia patogenezisében. 

Összefoglalóan, eredményeim arra utalnak, hogy a TLR2 és TLR4 a 

duodenumban a disztális béltraktushoz hasonlóan expresszálódik, mind fiziológiás 

körülmények között, mind gyulladás esetén. Miután kezelt cöliákiásokban, normális 

bélboholy struktúra mellett is fokozott TLR2 és TLR4 expressziót mutattam ki, 

feltételezhető, hogy a fokozott TLR2 és TLR4 expressziónak elsődleges szerepe lehet a 

cöliákia patogenezisében.  
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8.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbeteg gyermekek kolon nyálkahártyájában megbeszélése  

 

A gyulladásos bélbetegségek (IBD) esetében fennálló krónikus gyulladásért 

nagy valószínűséggel az endogén luminális baktériumokkal szemben kialakuló nem 

megfelelő, túlzott immunreakció lehet felelős (311).  

Irodalomból ismert, hogy a TLR4 mutáns (C3H/HeJBir) és TLR4 hiányos 

egerek fokozottan érzékenyek a dextrán-nátrium-szulfát (DSS) indukált kolitiszre a vad 

típusúakhoz képest (249, 250). Ez arra utal, hogy az intesztinális epitéliális barrier, 

kommenzális baktériumok által közvetített védelme jelentősen meggyengül a TLR4 

csökkent működése során (249, 250). A kommenzális baktériumok által indukált TLR2 

jelátvitel szintén fontos szerepet játszhat az intesztinális epitéliális barrier védelmében, 

habár a TLR2 csökkent funkciója önmagában nem növeli az intesztinális epitéliális 

permeabilitást (246).  

Munkám során arra kerestem a választ, hogy hogyan változik a TLR2, TLR3 és 

TLR4 expresszió mRNS és fehérje szinten frissen diagnosztizált (fd) IBD-s-, valamint 

kezelt, relapszusban lévő (r) IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának a gyulladásban 

lévő, illetve gyulladásban nem lévő területén a kontrollokhoz képest.  

Azt találtam, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió szignifikánsan 

fokozódott mind az fdIBD-s-, mind az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának 

gyulladásban lévő szakaszán a kontrollokhoz képest. A kolon nyálkahártya 

gyulladásban nem lévő területén, a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió nem tért el 

szignifikánsan a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A TLR2 és TLR4 

mRNS expresszió nem különbözött szignifikánsan az fdIBD-s-, illetve az rIBD-s 

gyermekek között, sem a kolon nyálkahártya gyulladásban lévő-, sem a gyulladásban 

nem lévő szakaszán. A TLR2 és TLR4 fehérje szintek alig voltak detektálhatóak a 

kontrollok kolon nyálkahártyájában, míg mind az fdIBD-s-, mind az rIBD-s gyermekek 

kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán megemelkedett a szintjük. A 

kolon nyálkahártya gyulladásban nem lévő területén, a TLR2 és TLR4 fehérje szintek 

nem tértek el szignifikánsan a kontrollokétól, sem fdIBD-ben, sem rIBD-ben. A TLR2 

és TLR4 fehérje szintek nem különböztek szignifikánsan az fdIBD-s-, illetve az rIBD-s 

gyermekek között, sem a kolon nyálkahártya gyulladásban lévő, sem a gyulladásban 
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nem lévő szakaszán. A TLR3 mRNS expresszió és fehérje szint nem változott sem az 

fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájában a kontrollokhoz 

viszonyítva. A vizsgált TLR-ek expressziójában nem volt különbség a Crohn-beteg 

illetve kolitisz ulcerózás gyermekek esetében.  

A TLR-ek expresszióját felnőtt IBD-s betegek bélnyálkahártyájában még csak 

szórványosan-, IBD-s gyermekekben –ismereteink szerint-pedig még nem vizsgálták. 

Cario E és munkatársai kezelt IBD-s betegek (Crohn betegek és kolitisz ulcerózások) és 

kontrollok terminális ileum, valamint kolon biopsziás mintáiban vizsgálták a TLR2-

TLR5 fehérje szinteket immunhisztokémiával és Western blottal (22). A kontrollok 

terminális ileum, illetve kolon nyálkahártyájában TLR2 és TLR4 fehérjéket csak kis 

mennyiségben tudtak detektálni. A TLR4 fehérje szint az IBD-s betegek kolon 

nyálkahártyájának gyulladásban lévő- és gyulladásban nem lévő szakaszán is 

megemelkedett-, míg a TLR2 fehérje szint változatlan maradt a kontrollokhoz 

viszonyítva. A TLR3 fehérje szint a Crohn-betegek kolon nyálkahártyájának 

gyulladásban lévő- és gyulladásban nem lévő szakaszán is csökkent, míg kolitisz 

ulcerózában változatlan maradt a kontrollokhoz képest. A TLR5 fehérje szint ugyancsak 

változatlan maradt az IBD-s betegek kolon nyálkahártyájában a kontrollokhoz 

viszonyítva.  

Eredményeim részben alátámasztják Cario E és munkatársai megfigyeléseit, 

hiszen a kontrollok kolon nyálkahártyájában, TLR2 és TLR4 fehérjéket én is csak 

minimális mennyiségben tudtam kimutatni. Az az eredményem, miszerint az IBD-s 

gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán magasabb a TLR4 

fehérje szint, mint a kontrollokban, szintén egybevág Cario E és munkatársai 

megfigyeléseivel. Az IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban nem 

lévő szakaszán azonban, az általam mért TLR4 fehérje szint nem tért el a kontrollokétól, 

ami ellentmond Cario E és munkatársai eredményeinek. Az IBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán magasabb TLR2 fehérje szintet 

detektáltam, mint kontrollokban, ami szintén ellentmondásban van Cario E és 

munkatársai megfigyeléseivel. A TLR3 fehérje szint mérésem során nem változott sem 

a Crohn-beteg-, sem a kolitisz ulcerózás gyermekek kolon nyálkahártyájában a 

kontrollokhoz képest, ami ugyancsak nem támasztja alá Cario E és munkatársai 

eredményeit. A Cario E és munkatársai, illetve az általam végzett kísérlet megfigyelései 
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közötti különbség adódhatott a betegek eltérő életkorából (esetükben felnőttek voltak), 

az eltérő kontroll csoportból (esetükben polipektómián, illetve rákszűrésen résztvevők 

képezték), illetve metodikai okokból.  

Hausmann M és munkatársai TLR1-TLR5 expressziót vizsgáltak mRNS és 

fehérje szinten IBD-s, valamint szigmoid divertikulitiszes (SD) betegek és kontrollok 

kolon nyálkahártyájában RT-PCR-el, Northern blot-tal és áramlási citofluorimetriával 

(FACS) (295). A kontrollok kolon nyálkahártyájában nem tudtak kimutatni TLR1-

TLR5 expressziót. A TLR2, TLR4 és TLR5 expresszió gyulladásfüggően indukálódott 

a kolon nyálkahártya makrofágjaiban. TLR1 és TLR3 expressziót nem tudtak kimutatni 

sem az IBD-s-, sem az SD-s betegek kolon nyálkahártyájának makrofágjaiban. 

Eredményeim részben alátámasztják Hausmann M és munkatársai eredményeit, hiszen 

az IBD-s betegek kolon nyálkahártyájában én is a TLR2 és TLR4 gyulladásfüggő 

expresszióját mutattam ki. A Hausmann M és munkatársai, illetve az általam végzett 

kísérlet megfigyelései közötti különbség elsősorban a betegek eltérő életkorával 

(esetükben felnőttek voltak), az eltérő kontroll csoporttal (esetükben kolon 

karcinómások voltak), illetve metodikai okokkal magyarázható.  

Hart AL és munkatársai a kolon nyálkahártya DC-inek TLR2 és TLR4 fehérje 

szintjét vizsgálták frissen diagnosztizált és kezelt IBD-s betegekben, valamint 

kontrollokban FACS-al (312). Az egészséges kontrollok kolonjának DC-i csak kis 

mennyiségben expresszáltak TLR2-őt és TLR4-et, míg IBD-ben mindkét TLR 

expressziója szignifikánsan fokozódott. Eredményeimmel összhangban van, hogy a 

TLR2-őt és TLR4-et expresszáló DC-k aránya nagyobb volt az IBD-s betegek kolon 

nyálkahártyájának gyulladásban lévő-, mint a gyulladásban nem lévő szakaszán, illetve 

az IBD-s betegek kolon nyálkahártyájának gyulladásban nem lévő szakaszán nem tért el 

a kontrollokétól. Hart AL és munkatársai nem találtak összefüggést a betegek 

immunszuppresszív azatioprin kezelésének megléte, illetve hiánya és a TLR pozitív 

DC-k száma között, ugyanakkor cikkükben nem tértek ki arra, hogy az IBD-s betegek 

remisszióban vagy relapszusban voltak-e a biopszia vételének időpontjában. Ha ugyanis 

relapszusban voltak-mint az én vizsgálatomban is- akkor a kezelés hatása, illetve a 

TLR-ek expressziója között nem vonható le összefüggés. 

Az IBD-ben általam is megfigyelt, fokozott TLR2 és TLR4 expresszió 

kialakulására több magyarázat is elképzelhető. Lehetséges, hogy az epitéliális barrier 



 95

károsodása következtében megnövekvő intesztinális permeabilitás miatt, a 

bélnyálkahártya sejtjei nagyobb mértékben érintkeznek a luminális bakteriális 

antigénekkel, és ez vezet a TLR-ek fokozott expressziójához (22, 295). Irodalomból az 

is ismert, hogy a bakteriális komponensek mellett bizonyos citokinek, és nekrotizáló 

sejtek is módosíthatják a TLR-ek expresszióját. T sejt eredetű citokinek, mint az INF-γ 

és a TNF-α, melyek jelentős patofiziológiai szerepet töltenek be az IBD kialakulásában, 

képesek fokozni az intesztinális epitéliális sejtek TLR4 expresszióját in vitro (313, 314). 

Wolfs TG és munkatársai pedig kimutatták, hogy a vese iszkémiás károsodása során, a 

renális epitéliális sejtek TLR2 és TLR4 mRNS expressziójának fokozódása INF-γ és 

TNF-α hatására következik be (315). Eredményeim ezt az elméletet támasztják alá, 

hiszen a gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 és TLR4 mRNS 

expresszió, illetve fehérje szint nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem az 

fdIBD-s-, sem az rIBD-s gyermekekben. Más kutatók szerint, gyulladásos mediátorok 

hatására TLR pozitív monociták, illetve DC-k vándorolnak újonnan a vérből a 

gyulladásban lévő bélszakaszba, és ez vezet a fokozott TLR expresszióhoz (316). Ennek 

az elméletnek ellentmond, hogy a gyulladt bélnyálkahártya intesztinális makrofágjaiban 

Hausmann M és munkatársai nem tudtak kimutatni TLR1 és TLR3 expressziót (295). 

Az is lehetséges azonban, hogy helyileg indul el a megváltozott antigén szerkezetű 

makrofágok proliferációja (317).  

Függetlenül attól, hogy melyik útvonal (ak) vezet (nek) a fokozott TLR2 és 

TLR4 expresszióhoz IBD-ben, a fokozott TLR expresszió elősegítheti a mikrobiális 

produktumok felismerését és erősítheti a velük szemben kialakuló immunválaszt. A 

mikrobiális produktumok és citokinek által aktivált TLR-eken keresztül a CD40 

expresszió fokozódik az IBD-s betegek gyulladásban lévő bélnyálkahártyában, ahol 

emellett a CD154 (CD40L) pozitív sejtek száma is magas (318, 319). A CD40/CD40L 

kapcsolódás a makrofágok és DC-k IL-12, TNF-α, IL-6, IL-1α, IL-1β és IL-8 termelését 

váltja ki (312, 320, 321). Az IL-12, IL-6 és TNF-α szintjének emelkedése pedig fontos 

szerepet játszik az IBD patogenezisében (243, 323, 324, 325). 

Mindezek az eredmények megerősítik, hogy a fokozott TLR2 és TLR4 

expressziónak szerepe lehet az IBD patogenezisében. Azonban az, hogy a TLR2 és 

TLR4 expresszió csak a kolon betegség által érintett szakaszán emelkedett, míg a nem 

érintett területen nem változott arra utal, hogy szerepük nem elsődleges-azaz a betegség 
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kiváltásáért felelős-, hanem másodlagos, vagyis a betegség fenntartásában játszhat 

szerepet. 
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8.3. A CD14, TLR4 és CARD15 génpolimorfizmusainak és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisz kockázatának megbeszélése 

 

A koraszülöttek még éretlen epitéliális barrierük és mukózális immunrendszerük 

miatt az idő előtti bakteriális kolonizációra túlzott citokin termeléssel reagálnak, ami 

NEC kialakulásához vezethet (262, 325). Nanthakumar N és munkatársai, LPS 

stimuláció hatására fokozottabb IL-8 mRNS expressziót és magasabb IL-8 fehérje 

szintet mértek magzati eredetű vékonybél szövetkultúrában, mint csecsemők, illetve 

gyermekek duodenum biopsziáiból fenntartott szövetkultúrákban (326). Irodalmi 

adatokból az is ismert, hogy NEC-es koraszülöttek bélrendszerében a TNF-α, IL-1β, 

IL-6, és IL-10 citokinek szintje magas (270).  

Számos állatmodell igazolta, hogy az LPS intravénás beadásával NEC-hez 

hasonló gasztrointesztinális károsodás alakul ki. Ewer AK és munkatársai megfigyelték, 

hogy az intravénásan beadott LPS hatására, az újszülött malacok bélcsatornájában NEC-

hez hasonló vérzéses léziók alakulnak ki (327). Caplan MS és munkatársai kimutatták, 

hogy az LPS stimuláció és hipoxia együttes fennállása intesztinális hipoperfúzióhoz és 

nekrózishoz vezet patkányokban (328). Cetin S és munkatársai igazolták, hogy az LPS, 

dózisfüggő módon csökkenti az enterociták bazolaterális nátrium/proton 

transzporterének (NHE1) aktivitását újszülött patkányokban, így a gasztrointesztinális 

transzport mechanizmusok károsodnak, ami NEC-ben is megfigyelhető (metabolikus 

acidózis) (329). 

A gyulladásos válasz kialakításában a természetes immunrendszer 

nélkülözhetetlen. Egyrészt a patogének gyors felismerését teszi lehetővé 

mintázatfelismerő receptorai révén, másrészt elengedhetetlen az adaptív immunrendszer 

aktiválásához. A patogének jellegzetes mintázatainak -így a bakteriális LPS-nek és 

PGN-nek- a felismerésében a CD14, TLR4, illetve a NOD2 kulcs szerepet játszik (91, 

112, 138). A CD14, TLR4 és CARD15 gének funkcionális SNP-i megváltoztathatják a 

bakteriális antigénekkel szemben kialakuló természetes immunválaszt.  

Munkám során arra kerestem a választ, hogy van-e összefüggés a CD14 C-260T, 

a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k 

és a NEC valamint egyéb perinatális szövődmények kialakulásának kockázata, illetve 

súlyossága között kis születési súlyú koraszülöttekben.  
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Vizsgálataim során nem találtam eltérést a CD14 C-260T, TLR4 A+896G, C+1196T 

és a CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k előfordulási gyakoriságában a kis 

születési súlyú koraszülöttek és az egészséges újszülöttek között. A kis születési súlyú 

koraszülött csoporton belül a NEC-ben szenvedők, illetve nem szenvedők között sem 

volt különbség a vizsgált SNP-k hordozásában. Nem találtam összefüggést az SNP-k 

előfordulása és a NEC tüneteinek súlyossága között sem. Más perinatális 

szövődmények, így a szepszis, nyitott Botallo-vezeték, bronhopulmonális diszplázia és 

a koponyaűri vérzés kialakulásával sem mutattam ki összefüggést.  

A CD14 C-260T SNP jelentőségét NEC-ben én vizsgáltam elsőként. 

Eredményemmel összhangban van, hogy Baier RJ és munkatársai sem találtak 

összefüggést a CD14 C-260T SNP és a NEC előfordulási gyakorisága között gépi 

lélegeztetést igénylő igen kis súlyú koraszülöttekben (330). A -260TT genotípus 

hajlamosított a visszatérő nozokomiális fertőzések (bakterémia/fungémia) kialakulására 

az afro-amerikai gépi lélegeztetést igénylő igen kis súlyú koraszülöttekben (330), 

azonban kaukázusi felnőtt populációban nem találtak összefüggést a CD14 C-260T SNP 

és a szepszis kialakulásának kockázata, illetve kimenetele között (331), amit az én 

eredményem is alátámaszt. 

A TLR4 A+896G és C+1196T SNP-k és a NEC kapcsolatát szintén én vizsgáltam 

elsőként, bár a perinatális morbiditásban betöltött szerepükkel már mások is 

foglalkoztak. Ahrens P és munkatársai nem találtak összefüggést a TLR4 A+896G SNP 

és a szepszis kialakulásának kockázata között igen kis súlyú koraszülöttekben (332), 

amit eredményeim is megerősítenek. Lorenz E és munkatársai finn populációban 

magasabbnak találták a TLR4 A+896G és C+1196T SNP-k mutáns alléljeinek (+896GG, 
+1196TT) gyakoriságát koraszülöttekben, mint egészséges, időre született újszülöttekben 

(333), ami ellentmond eredményeimnek. Az egészséges újszülöttekben általuk mért 

mutáns allél gyakoriság azonban nem tért el szignifikánsan az általam mért értéktől 

(4,1% vs. 6,5%, P=NS).  

A CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k NEC-ben betöltött szerepét 

rajtam kívűl csak egy munkacsoport vizsgálta. Habib Z és munkatársai nem találtak 

összefüggést a CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k és a NEC kialakulásának 

kockázata között (334), amit eredményeim is megerősítenek. Ahrens P és munkatársai a 

CARD15 3020insC SNP és a szepszis kialakulásának fokozott kockázata között 
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szignifikáns összefüggést találtak igen kis súlyú koraszülöttekben (332). Eredményeim 

ezt nem támasztják alá, habár a heterozigóta CARD15 3020insC genotípus hasonló 

gyakoriságban fordult elő az ő kis születési súlyú koraszülött csoportukban, mint a 

miénkben (4,2% vs. 3,4%, P=NS).  

Eredményeimet összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált CD14, CARD15 

és TLR4 SNP-k nem állnak összefüggésben a NEC, illetve egyéb perinatális 

szövődmények kialakulásával kis születési súlyú koraszülöttekben. A CD14 -260T allél 

kivételével azonban a mutáns allélek előfordulási gyakorisága nagyon alacsony volt a 

vizsgált csoportokban, ezért nagyobb esetszámra lenne szükség, hogy statisztikailag 

értékelhető beteg-alcsoportokat lehessen alkotni. Az is lehetséges, hogy más PRR-kat 

kódoló gének-, illetve citokineket vagy receptoraikat kódoló gének SNP-i 

befolyásolhatják a NEC kialakulását. Az IL1-β, IL-6, IL-10 és TNF-α citokin gének 

SNP-i azonban nem állnak közvetlen összefüggésben sem a NEC kialakulásának 

kockázatával, sem a NEC-re hajlamosító szepszissel (279, 335). Igaz, az IL-4 receptor 

α-láncának antiinflammatorikus hatást fokozó mutációja csökkenti a betegség 

kockázatát (281).  
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9. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Értekezésem legfontosabb megállapításait az alábbi pontokban foglalom össze: 

 

9.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

 

1. Elsőként mutattam ki, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje 

szint fokozódik, illetve emelkedik mind a kezeletlen-, mind a kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában a kontrollokhoz viszonyítva. A fokozott 

TLR2 és TLR4 expresszió fokozott proinflammatorikus és kemotaktikus citokin 

felszabaduláshoz-, ezáltal a glutén reaktív CD4+ T sejtek aktivációs küszöbének 

csökkenéséhez vezethet, így elősegítheti, illetve fokozhatja a glutén specifikus 

immunválasz kialakulását.  

2. Megállapítottam, hogy a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum biopsziáiban még 

fokozottabb, illetve magasabb TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje 

szint figyelhető meg, mint a kezeletlen cöliákiás gyermekekében. Az a tény, hogy 

glutén mentes diétán, normális bélboholy struktúra mellett is fokozódik a TLR2 és 

TLR4 expresszió arra utal, hogy a fokozott TLR2 és TLR4 expressziónak elsődleges 

szerepe lehet a cöliákia patogenezisében. Feltételezhető, hogy ez a fokozott TLR2 és 

TLR4 expresszió lehet felelős a kezelt cöliákiásokban is megfigyelhető 

intraepitéliális gamma/delta T sejt szám emelkedésért.  

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

duodenum nyálkahártyájában nem változik a kontrollokhoz képest, valamint TLR3 

fehérje csak a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában detektálható. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a TLR3 közvetített vírusfertőzés nem játszik 

központi szerepet a cöliákia patogenezisében. 

4. Megállapítottam, hogy a kontrollok duodenum nyálkahártyájában a TLR2 és TLR4 

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

cöliákiás gyermekekben megemelkedik a szintjük. Eredményeim arra utalnak, hogy a 
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TLR2 és TLR4 a duodenumban a disztális béltraktushoz hasonlóan expresszálódik, 

mind fiziológiás körülmények között, mind gyulladás esetén.  

 

9.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbetegségben szenvedő (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában 

 

5. Elsőként mutattam ki, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje 

szint fokozódik, illetve megemelkedik mind a frissen diagnosztizált-, mind a kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek kolon nyálkahártyájának gyulladásban lévő 

szakaszán a kontrollokhoz képest. Ez a megfigyelés összhangban más 

munkacsoportok felnőtt IBD-s betegeken mért eredményeivel arra utal, hogy a 

fokozott TLR2 és TLR4 expressziónak szerepe lehet az IBD patogenezisében. A 

fokozott TLR2 és TLR4 expresszió elősegítheti az endogén luminális baktériumok 

felismerését, valamint erősítheti a velük szemben kialakuló immunválaszt. 

6. Megállapítottam, hogy a kolon nyálkahártya gyulladásban nem lévő területén a 

TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, illetve fehérje szint nem tér el a kontrollokétól, 

sem a frissen diagnosztizált-, sem a kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekekben. 

Kimutattam, hogy a TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje szint nem 

különbözik a frissen diagnosztizált-, illetve a kezelt, relapszusban lévő IBD-s 

gyermekek esetében sem a kolon nyálkahártya gyulladásban lévő, sem a 

gyulladásban nem lévő szakaszán. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a TLR2 és 

TLR4 szerepe az IBD patogenezisében nem elsődleges- tehát nem a betegség 

kiváltásáért felelősek-, hanem másodlagos, vagyis a betegség fenntartásában 

játszhatnak szerepet.  

7. Megállapítottam, hogy a TLR3 mRNS expresszió, illetve fehérje szint nem változik 

sem a frissen diagnosztizált-, sem a kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek 

kolon nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. Feltételezhető tehát, hogy a TLR3 

közvetített vírusfertőzés nem játszik központi szerepet az IBD patogenezisében. 

8. Kimutattam, hogy a TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió, valamint fehérje szint 

nem különbözik a Crohn-beteg, illetve kolitisz ulcerózás gyermekek kolon 
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nyálkahártyájában. Valószínű tehát, hogy az ebben a két kórképben megfigyelhető 

Th1 (Crohn-betegség), illetve Th2 (kolitisz ulceróza) egyensúly eltolódás hátterében 

nem az általam vizsgált TLR-ek eltérő expressziója áll. 

 

9.3. A CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze közötti kapcsolat vizsgálata  

 

9. Elsőként vizsgáltam a CD14 C-260T, valamint a TLR4 A+896G és C+1196T SNP-k 

NEC-ben betöltött szerepét. A CARD15 G+2722C, C+2104T, és 3020insC SNP-k 

jelentőségét NEC-ben már egy másik munkacsoport is vizsgálta, eredményeim 

összhangban vannak eredményeikkel. 

10. Megállapítottam, hogy a CD14 -260T, TLR4 +896G, +1196T, valamint a CARD15 
+2722C, +2104T, és 3020insC allélok előfordulási gyakorisága nem különbözik a kis 

születési súlyú koraszülöttek és az egészséges újszülöttek között. Kimutattam, hogy a 

vizsgált genotípusok előfordulási gyakorisága a NEC-ben szenvedő-, illetve nem 

szenvedő kis születési súlyú koraszülöttek esetében is hasonló. Nem találtam 

összefüggést az SNP-k előfordulása és a NEC tüneteinek súlyossága között sem. Más 

perinatális szövődmények, így a nyitott Botallo-vezeték, bronhopulmonális 

diszplázia és a koponyaűri vérzés kialakulásával sem mutattam ki összefüggést.  

11. Eredményeim arra utalnak, hogy a vizsgált CD14, CARD15 és TLR4 SNP-k 

nem állnak összefüggésben a NEC, illetve egyéb perinatális szövődmények 

kialakulásával kis születési súlyú koraszülöttekben. Lehetséges, hogy más PRR-ket 

kódoló gének-, illetve citokineket vagy receptoraikat kódoló gének SNP-i 

befolyásolhatják a NEC kialakulását. 
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11. ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

 

11.1. Ábrák 

 

1. ábra: A Toll-szerű receptorok (TLR) szerkezete. 

2. ábra: A TLR2 által közvetített MyD88 függő jelátviteli út. 

3. ábra: A TLR3 által közvetített MyD88 független jelátviteli út. 

4. ábra: A membránhoz kapcsolt CD14 (mCD14) szerkezete. 

5. ábra: A TLR4 által közvetített MyD88 függő és MyD88 független jelátviteli út. 

6. ábra: A nukleotid kötő oligomerizációs domén (NOD) 2 szerkezete. 

7. ábra: A NOD2 közvetített jelátviteli út. 

8. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai a kontrollok, a 

kezeletlen cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 

9. ábra: A TLR2 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

10. ábra: A TLR3 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

11. ábra: A TLR4 mRNS expresszió változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

12. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változása a kontrollok, a kezeletlen 

cöliákiás gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 

13. ábra: A TLR2 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

14. ábra: A TLR3 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

15. ábra: A TLR4 fehérje szint változása a kontrollok, a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek-, illetve a kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában. 

16. ábra: A TLR2 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra). 
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17. ábra: A TLR3 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra). 

18. ábra: A TLR4 mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, relapszusban 

lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában (reprezentatív 

ábra). 

19. ábra: A GAPDH mRNS expresszió frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában 

(reprezentatív ábra). 

20. ábra: A TLR2 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

21. ábra: A TLR3 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

22. ábra: A TLR4 mRNS expressziójának változása a frissen diagnosztizált-, illetve a 

kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában. 

23. ábra: A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változása a frissen diagnosztizált-, 

illetve a kezelt, relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon 

nyálkahártyájában (reprezentatív ábra). 

24. ábra: A TLR2 fehérje szint változása frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 

25. ábra: A TLR3 fehérje szintjének változása frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 

26. ábra: A TLR4 fehérje szintjének változása frissen diagnosztizált-, illetve kezelt, 

relapszusban lévő IBD-s gyermekek, valamint a kontrollok kolon nyálkahártyájában. 

27. ábra: A CD14 -260-as lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

28. ábra: A TLR4 +896-os lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

29. ábra: A TLR4 +1196-os lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

30. ábra: A CARD15 +2722-es lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

31. ábra: A CARD15 +2104-es lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 
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32. ábra: A CARD15 +3020-as lokuszának PCR-RFLP vizsgálata. 

 

11.2. Táblázatok 

 

1. táblázat: A vizsgált CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusok fontosabb 

jellemzői. 

2. táblázat: A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, 

C+2104T és 3020insC genetikai polimorfizmusainak vizsgálatába bevont 118 kis születési 

súlyú koraszülött és 146 egészséges újszülött klinikai adatai. 

3 táblázat: A szemikvantitatív PCR-ek során használt primerek szekvenciái, illetve a 

PCR reakciók körülményei. 

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

RFLP-k körülményei. 

5. táblázat: A CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusainak allél és 

genotípus prevalenciája kis születési súlyú koraszülöttekben, valamint egészséges 

újszülöttekben. 
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