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1. BEVEZETÉS 

   
Az intesztinális immunrendszer működésének egyik legizgalmasabb feladata, 

hogy miként tudja megkülönböztetni a veszélytelen antigéneket (ételek, saját bélflóra) a 

patogén kórokozóktól, hiszen a veszélytelen antigénekkel szemben toleranciát, míg a 

patogén kórokozókkal szemben specifikus immunválaszt kell kialakítania. Abban az 

esetben, ha megbomlik az egyensúly a tolerogén és immunogén folyamatok között az 

utóbbiak javára, akkor sokféle gyulladásos vagy autoimmun kórkép jöhet létre, amelyek 

közül igen nagy jelentősége van a gyulladásos bélbetegségeknek és a cöliákiának. 

Az intesztinális immunrendszer számára az immunológiailag „saját” és „nem 

saját” elkülönítését mintázatfelismerő receptorok (PRR) teszik lehetővé, melyek a 

patogének konzervatív molekuláris mintázatát (PAMP) ismerik fel. A PRR-családba 

tartoznak többek között az igen változatos felismerési képességekkel rendelkező Toll-

szerű receptorok (TLR), a CD14, illetve a nukleotid kötő oligomerizációs domének 

(NOD1 és NOD2).  

A kommenzális baktériumokkal szembeni intesztinális epitéliális tolerancia, 

valamint intolerancia közvetítésében a TLR-ek és a NOD2 fontos szerepet játszanak. Az 

említett receptorok megfelelő ligandummal történő kapcsolódása bonyolult szignál 

transzdukciós folyamatot indít el, számos kofaktor és adaptor fehérje részvételével, 

melynek végeredményeként többféle transzkripciós faktor aktiválódik, ami 

proinflammatorikus citokinek-, kemokinek-, I-es típusú interferonok- és antibakteriális 

peptidek termelődését váltja ki, valamint angiogenezist és apoptózist indukál. 

Egészséges bélnyálkahártyában a kommenzális baktériumok által kiváltott TLR 

és NOD2 közvetített jelátvitel védi az intesztinális epitéliális barriert, valamint a 

gyulladásos immunválasz szuppresszálásával hozzájárul a tolerancia fenntartásához. A 

receptorok működési zavara, így a nem megfelelő jelátvitele, a kommenzális 

baktériumokkal szemben túlzott citokin termeléshez-, ezáltal pedig az epitéliális barrier 

funkció megsemmisüléséhez, szöveti károsodáshoz, végül különböző bélbetegségek 

kialakulásához vezethet.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Kísérleteim során vizsgáltam a TLR2, TLR3 és TLR4 expresszióját cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában, valamint krónikus gyulladásos 

bélbetegségben (IBD) szenvedő 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: 

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? 

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? 

6. Megfigyelhető-e különbség a Crohn-beteg-, illetve kolitisz ulcerózás gyermekek 

kolon nyálkahártyájának TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában, valamint 

fehérje szintjeiben? 
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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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3. MÓDSZEREK 

 

3.1. A vizsgálatokba bevont betegek és kontrollok 

 

3.1.1. 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 kezeletlen cöliákiás gyermekek 

duodenum biopsziáit a diagnózis felállításának időpontjában, a glutén mentes diéta 

megkezdése előtt vettük. A diagnózis felállítása ESPGHAN kritériumok alapján történt. 

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.  

 

3.1.2. 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 

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 
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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.  

 

3.1.3. 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. A vizsgált koraszülöttek között 41 esetében diagnosztizáltak NEC-et, 77 

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

esetben NEC I-es stádium-, 19 esetben NEC II-es stádium-, míg 8 esetben NEC III-as 

stádium volt megállapítható. 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. Kontrollként 146 

egészséges újszülöttet vontunk be vizsgálatainkba. 

 

3.2. Szemikvantitatív- és real-time reverz transzkripció-polimeráz láncreakció 

(RT-PCR) mérések 

 

3.2.1. RNS izolálás és reverz transzkripció  

 A duodénum és kolon biopsziákból szilikagél membránon izoláltam az RNS-t, 

majd oligo-(dT)12-18 primer segítségével, reverz transzkripcióval írtam át komplementer 

DNS (cDNS) molekulává. 

 

3.2.2. Szemikvantitatív PCR (humán GAPDH, TLR2, TLR3, TLR4) 

A cDNS mintákat TLR2, TLR3 és TLR4 specifikus primerekkel amplifikáltam. 

Belső kontrollként a gliceraldehid-3-foszfát-dehidrogenáz (GAPDH) génjét használtam. 

A PCR termékeket etídium-bromiddal festett agaróz gélben elektroforetizáltam, UV 
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fény alatt láthatóvá tettem majd denzitometráltam. A TLR2, TLR3, illetve TLR4 

specifikus PCR termékek optikai denzitását a GAPDH specifikus PCR termékek 

denzitásához viszonyítottam.  

 

3.2.3. SYBR Green alapú real time PCR (humán TLR2, TLR3, TLR4) 

A SYBR Green alapú real time PCR-eket 20 μl végtérfogatú reakcióelegyben 

végeztem, 1 μl cDNS felhasználásával. A TLR2, TLR3 és TLR4 specifikus primerek 

megegyeztek a szemikvantitatív RT-PCR-ek során alkalmazottakkal. A PCR-eket 

pozitív és negatív kontrollok felhasználásával ellenőriztem. A real time PCR-ek 

eredményeit a LightCycler szoftver 3.5.3-as verziójának segítségével értékeltem ki. 

 

3.2.4. Real time PCR-fluoreszcens rezonancia energia transzfer (FRET) (humán 

GAPDH) 

A FRET alapú real time PCR-eket szintén 20 μl végtérfogatú reakcióelegyben 

végeztem, 1 μl cDNS felhasználásával. A humán GAPDH specifikus mRNS 

szekvenciát az NCBI nukleotid adatbázisa és Blast szolgáltatása segítségével 

választottuk ki. A primerek tervezéséhez a LightCycler Probe Design szoftvert 

használtuk. A próbákat Light Cycler Red 640 fluoroforral, illetve fluoreszceinnel 

jelöltük. A real time PCR-ek eredményeit a LightCycler szoftver 3.5.3-as verziójának 

segítségével értékeltem ki. 

 

3.3. Western blot 

 

 A Western blot vizsgálatokhoz a bél biopsziás mintákat hűtött lízispuffertben 

homogenizáltam. A homogenizátumot 4 C°-on, 10000g mellett 10 percig 

centrifugáltam. A felülúszó fehérje-koncentrációját Bradford szerint határoztam meg. 

Primer antitestként, humán TLR2, TLR3, illetve TLR4 specifikus poliklonális IgG 

ellenanyagot, másodlagos antitestként torma-peroxidázzal konjugált IgG antitestet 

használtam. A mintákat 10%-os SDS-poliakrilamid gélben elektroforetizáltam. A 

szeparált fehérjéket az SDS-poliakrilamid gélről nitrocellulóz membránra blottoltam. A 
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blottmembránt blokkoló oldatban, majd mosó oldatban a specifikus ellenanyagokkal 

(TLR2, TLR3, TLR4) inkubáltam. Mosást követően a membránokat másodlagos 

ellenanyaggal inkubáltam. A feleslegben kötött másodlagos ellenanyagot további 

mosásokkal távolítottam el. Az immunoreaktív helyek kemolumineszcens szignálját 

Amersham Pharmacia protokoll szerint ECLplus reagenssel detektáltam. A Western 

blot-ok eredményeit a Gel-Pro™ szoftverrel denzitometráltam és értékeltem. 

 

3.4. PCR-restrikciós fragment hossz polimorfizmus (PCR-RFLP) 

 

3.4.1. DNS izolálás 

A mérésekhez az újszülöttek fenilketonuria szűrésére használt, szűrőpapírra 

cseppentett vérmintáit használtam. A szűrőpapírból Chelex 100 segítségével izoláltam a 

DNS-t. 

  

3.4.2. A CD14 C-260T, a TLR4 A+896G és C+1196T, valamint a CARD15 G+2722C, C+2104T 

és CARD15 3020insC polimorfizmusainak detektálása PCR-RFLP segítségével  
A PCR-eket 50 μl végtérfogatú reakcióelegyben, 2 μl DNS felhasználásával, 

pozitív és negatív kontrollok jelenlétében végeztem. A kapott PCR termékeket HaeIII 

(CD14 C-260T), NcoI (TLR4 A+896G), HinfI (TLR4 C+1196T), HhaI (CARD15 G+2722C), 

MspI (CARD15 C+2104T) és ApaI (CARD15 3020insC) restrikciós endonukleázok 10 U 

mennyiségével emésztettem. Az így kapott hasítási termékek 155bp és140bp (CD14 C-

260T)-, 226bp és 23bp (TLR4 A+896G)-, 377bp és 29bp (TLR4 C+1196T)-, 373bp és 22bp 

(CARD15 G+2722C)-, 126bp és 56bp (CARD15 C+2104T)-, valamint 131bp és 20bp 

(CARD15 3020insC) hosszúságúak voltak. 

 

3.5. Statisztikai analízis 

 

A szemikvantitatív és real-time RT-PCR-ek, valamint a Western blotok 

eredményeinek statisztikai analíziséhez Mann-Whitney U tesztet használtam. 

A Hardy-Weinberg szabály teljesülésének ellenőrzésére, illetve a vizsgált SNP-k 
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közötti kapcsoltság számítására ArlequinTM szoftvert 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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4. EREDMÉNYEK 

 

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

duodenum nyálkahártyájában 

 

4.1.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai cöliákiás gyermekek 

duodenum nyálkahártyájában 

A TLR2 és 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 TLR2 és TLR4 mRNS expresszió, mint a kezeletlen cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában. A TLR3 mRNS expresszió a kezelt cöliákiás 

gyermekek duodenum nyálkahártyájában szignifikánsan fokozódott, míg a kezeletlen 

cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában változatlan maradt a kontrollokhoz 

képest.  

 

4.1.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változásai cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában 

A kontrollok duodenum nyálkahártyájában, TLR2 és TLR4 fehérje csak 

minimális mennyiségben volt kimutatható. A TLR2 fehérje szint kétszeresére-, a TLR4 

fehérje szint háromszorosára emelkedett a kezeletlen cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában a kontrollokhoz képest. A kezelt cöliákiás gyermekek duodenum 

nyálkahártyájában, a TLR2 fehérje szint négyszerese-, a TLR4 fehérje szint 

háromszorosa volt a kezeletlen cöliákiásokban mért értéknek. TLR3 fehérjét csak a 

kezelt cöliákiás gyermekek duodenum nyálkahártyájában tudtam kimutatni. 
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4.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 expressziójának vizsgálata krónikus gyulladásos 

bélbetegségben szenvedő (IBD-s) gyermekek kolon nyálkahártyájában 

 

4.2.1. A TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expresszió változásai IBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájában 

A Crohn-beteg-, illetve a kolitisz ulcerózás gyermekek kolon nyálkahártyájának 

TLR2, TLR3 és TLR4 mRNS expressziójában nem volt szignifikáns különbség, ezért az 

eredmények tárgyalásakor összefoglalóan IBD-ként vettem őket figyelembe. 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 gyulladásban nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 és TLR4 mRNS 

expresszió nem tért el szignifikánsan a kontrollokétól, sem az fdIBD-s, sem az rIBD-s 

gyermekekben. A TLR2 és 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. A TLR3 mRNS expresszió nem változott 

szignifikánsan az egyes csoportokban. 

 

4.2.2. A TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintek változásai IBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájában 

A Crohn-beteg-, illetve a kolitisz ulcerózás gyermekek kolon nyálkahártyájának 

TLR2, TLR3 és TLR4 fehérje szintjeiben- az mRNS expresszióhoz hasonlóan-nem volt 

szignifikáns különbség, ezért az eredmények tárgyalásakor összefoglalóan IBD-ként 

vettem őket figyelembe. A kontrollok kolon nyálkahártyájában, TLR2 és TLR4 fehérje 

csak minimális mennyiségben volt kimutatható. A TLR2 fehérje szint közel 

kilencszeresére nőtt az fdIBD-s gyermekek és az rIBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán a kontrollokhoz képest. A TLR4 fehérje 

szint közel ötszörösére nőtt az fdIBD-s gyermekek és az rIBD-s gyermekek kolon 

nyálkahártyájának gyulladásban lévő szakaszán a kontrollokhoz képest. A gyulladásban 

nem lévő kolon szakaszokon, a TLR2 és TLR4 fehérje szint nem tért el szignifikánsan a 
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kontrollokétól, sem az fdIBD-s, sem az rIBD-s gyermekekben. A TLR2 és 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 

TLR3 fehérje szint nem változott szignifikánsan az egyes csoportokban. 

 

4.3. A CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze (NEC) közötti kapcsolat vizsgálata  

 

 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 vizsgáltam kis 

születési súlyú koraszülöttekben.  

A vizsgált CD14, TLR4 és CARD15 genotípusok hasonló gyakoriságban 

fordultak elő a kis születési súlyú koraszülöttekben és az egészséges újszülöttekben. 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. 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. 
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5. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

5.1. 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 

TLR2 és TLR4 a duodenumban a disztális béltraktushoz hasonlóan expresszálódik, 

mind fiziológiás körülmények között, mind gyulladás esetén.  
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5.2. 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 

nyálkahártyájában. Valószínű tehát, hogy az ebben a két kórképben megfigyelhető 

Th1 (Crohn-betegség), illetve Th2 (kolitisz ulceróza) egyensúly eltolódás hátterében 
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nem az általam vizsgált TLR-ek eltérő expressziója áll. 
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5.3. A CD14, TLR4 és CARD15 genetikai polimorfizmusai és a kis születési súlyú 

koraszülöttek nekrotizáló enterokolitisze (NEC) 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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