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Bevezetés

Az élővilágban nem csak az emlősök, de a baktériumok és gombák felszíne is 

nagy mennyiségű komplex szénhidrát struktúrákat hordoz. Ha a rheumatoid arthritis 

(RA)  célpontját  képező  porc  alapállományának  felépítését  tekintjük,  a  kollagén 

rostok, alkotta mátrix mellett a proteoglikán aggrekánnak is kiemelkedő szerep jut, 

hiszen  negatív  töltésű  szénhidrát  láncainak  köszönhetően  nagy  mennyiségű  víz 

megkötésével  a  porc  rugalmasságát  biztosítja.  Nem  elhanyagolható  azonban  a 

kollagén glikozilációja  sem a poszttranszlációs  módosítások közül.  Ez a  komplex, 

nagy szénhidrát tartalmú porcmátrix RA során súlyosan károsodhat. A porckárosodás 

rendkívül  összetett  folyamatában  széles  körben  tanulmányozott  proteinázok 

működését  jelentős  mértékben  befolyásolhatja  a  célfehérjék  glikoziláltsága.  Ezen 

nyilvánvaló  ismeretek  ellenére  rendkívül  kevés  figyelmet  fordítottak  a  szinoviális 

glikozidázok  RA-ban  betöltött  szerepére.  Korábbi  vizsgálataink  során  azt 

tapasztaltuk, hogy az exoglikozidázok önmagukban, vagy proteázokkal kombinálva 

hatékonyan  emésztették  a  porc  glükózaminoglikán  (GAG)  tartalmát.  Ezen 

eredményünktől  eltekintve  azonban  csak  elvétve  találunk  irodalmi  adatot,  mely  a 

glikozidázok  RA-ban  betöltött  szerepét  hangsúlyozná.  Mivel  a  glikozidázok 

szinoviumbeli génexpressziós mintázatáról egyáltalán nincs adat az irodalomban, így 

munkám célja  volt,  hogy a  szinoviális  membránban  (SM) és  az  SM-ből  általunk 

izolált  szinoviális  fibroblasztokban  (SF)  elsőként  jellemezzük  a  glikozidázok 

génexpresszióját, valamint a hiányos enzimaktivitási adatok kiegészítésével teljesebb 

képet kapjunk az enzimcsalád működéséről. 

Az RA pathogenezisében a B-limfociták aktivációja is jelentős szerepet játszik, 

hiszen a felszínükön található CD20 molekulákat célba vevő monoklonális  antitest 

terápia (rituximab), csökkenti a betegség aktivitását és meghosszabbítja a remissziós 

periódust.  A  B-limfociták  számos  antitestet  termelnek.  Közülük  a  reumafaktor,  a 

ciklikus citrullinált peptid (CCP)-ellenes és a II. típusú kollagén-ellenes antitestek a 

legismertebbek. Miközben a porc alapállomány igen jelentős hányadát szénhidrátok 

képezik, meglepő módon RA-ban még nem vizsgálták a szénhidrát-ellenes antitestek 

jelenlétét és szerepét. A hialinporc és a szinoviális folyadék jelentős mennyiségben 

tartalmaz  glükózaminoglikánokat  (GAG-okat),  mint  például  hialuronsavat, 
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kondroitin-szulfátot és keratán-szulfátot, és ezek az ízület gyulladása során fokozottan 

szabadulnak ki a degradálódó porc alapállományból. Mindezek ismeretében doktori 

munkám során arra is kerestük a választ,  hogy a szérumban jelen vannak-e GAG-

ellenes  antitestek,  és  ha  igen,  van-e  közöttük  olyan,  mely  az  RA  diagnosztikai 

markereivel  való  asszociáció  révén  biomarkerként  lenne  alkalmazható  a  klinikai 

gyakorlatban. 

Az RA pathomechanizmusában kiemelkedő jelentőségű az RA-asszociált HLA-

DRB1 allélek shared epitóp (SE) hordozása is. Az SE jelenléte ugyanis meghatározó 

lehet egy adott RA-asszociált peptid preferenciális megkötésében, vagy molekuláris 

mimikri révén a betegség indukciójában. Ismert azonban, hogy az aggrekán monomer 

C-terminálisának  G3  doménjében  elhelyezkedő  P135  peptid  is  hordoz  az  SE-hez 

hasonló  QKRSS  szekvenciát,  mely  egerekben  domináns  és  arthritogén  T-sejt 

epitópnak bizonyult.  Nem hagyhatjuk figyelmen  kívül azt  sem, hogy maga az SE 

szekvencia  és  környező  (flanking)  régiója  arginin  aminosavakat  hordoz,  mely 

aminosavak potenciális  citrullinációs  helyek  lehetnek.  Jól  ismert,  hogy a betegség 

során a citrullinált  fehérjékkel szemben autoantitestek termelődnek, melyek az RA 

legspecifikusabb és érzékenyebb diagnosztikai  markereinek számítanak.  Emellett  a 

citrullinált peptidekről kimutatták, hogy sokkal erősebben kötődnek az RA-asszociált 

HLA-DRB1*0401 haplotípushoz, mint a nem citrullinált peptidek. Mivel az utóbbi 

időben  igazolták  a  CD4  pozitív  Th-17  populáció  nélkülözhetetlen  szerepét 

autoimmun betegségekben,  többek között  az RA-ban is,  ezért  érdemesnek találtuk 

megvizsgálni a citrullinált és nem citrullinált SE-t hordozó peptidekkel szembeni Th-

17 választ. 

Végül  az  RA pathogenezisének  egy  negyedik  tényezőjét,  a  nitrogén  monoxid 

(NO) szerepét  vizsgáltuk,  melyről  ismert  RA során megfigyelhető  túlzott  mértékű 

termelése.  A  gyulladt  ízületben  képződött  NO  az  RA-ra  jellemző  ízület-környéki 

csontkárosodáshoz járulhat hozzá. Korábbi vizsgálatok során pedig igazolódott az NO 

szerepe a T-sejtek működésének csökkentésében más reumatológiai megbetegedések 

során.  Mivel  az  NO  fiziológiás  körülmények  között  szabályozza  a  T-sejtek 

aktivációját, mitokondriális biogenezisét, valamint felelős a citoplazmatikus kálcium 
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koncentráció emelkedéséért, ezért érdemesnek találtuk megvizsgálni az RA-s T-sejtek 

és az NO szabadgyök kapcsolatát.

Célkitűzések

A doktori dolgozat célkitűzései a következők voltak:

1.  Glikozidáz génexpressziós profil meghatározása RA-s és osteoarthritises 

(OA-s) szinoviális membránban és a szinoviális fibroblasztokban.

a.  A  Hex,  Gus,  Hyal-1,  Spam-1,  klotho  és  Hc-gp  39  gének  expressziójának 

jellemzése.

b.  A  jelentős  expressziót  mutató  glikozidázok  (HEX,  GUS)  enzimaktivitásának 

vizsgálata  RA-s és OA-s szinoviális membránban, szinoviális fibroblasztokban, és 

szinoviális folyadék mintákban.

c. Az RA pathogenezisében kulcsfontosságú citokinek (TNF-α, IL-1β, IL-17, TGF-

β1)  és  az  NO  hatásának  vizsgálata  a  glikozidázok  génexpressziójára,  illetőleg 

enzimaktivitására.

d.  Szinoviális  fibroblaszt-eredetű  mikrovezikulák  izolálása  és  a  mikrovezikulákkal 

asszociált glikozidáz aktivitás vizsgálata.

2.  Glükózaminoglikán-ellenes  antitestek  jelenlétének  kimutatása  RA-s 

szérum és szinoviális folyadék mintákból.

a.  Az RA-ban betegség markerként használható GAG-ellenes antitest azonosítása.

b.  GAG-ellenes  antitestek  keresztreaktivitásának  vizsgálata  más  típusú  GAG-gal, 

peptidoglikánokkal és gomba eredetű poliszaharidokkal.

c.  Glikozidázzal  emésztett  humán  porc  aggrekán  antitestek  általi  felismerésének 

vizsgálata.

d. RA-ra jellemző szénhidrát-felismerő mintázatok meghatározása.

e. Szénhidrát-specifikus antitestek porc mátrixhoz való kötődésének igazolása.
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3.  Annak  vizsgálata,  hogyan  befolyásolhatja  peptidepitópok  citrullinációja 

perifériás vérsejtek IL-17 válaszát

 

a.  Citrullinált  és  nem citrullinált,  shared epitóp  szekvenciát  hordozó/nem hordozó 

peptidekkel  (HLA DRB1, porc aggrekán P135, és ATE peptidek)  szembeni  IL-17 

válasz vizsgálata RA-s és kontroll személyek PBMC kultúráiban. 

b.  Kontroll  és  RA-s  betegek  perifériás  vér  mononukleáris  sejtjeinek 

immunfenotipizálása, valamint Th1 és Th2 citokinjeinek összehasonlítása.

c. Összefüggés vizsgálata a HLA genotípus és az SE-t hordozó szintetikus peptidek 

citrullinációjára való válaszkészség között.

d. A citrullinált peptidekkel szembeni szérum antitest reaktivitás vizsgálata.

4. RA-s és kontroll T-limfociták intracelluláris NO szintjének, citoplazmatikus 

Ca2+  koncentrációjának,  és  mitokondriumaik  tömegének  meghatározása.  A 

TNFα  RA-s  betegek  T-sejtjeinek  NO  termelésére  gyakorolt  hatásának 

vizsgálata.
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Módszerek

Felhasznált humán minták

A vizsgálatainkhoz  az  Országos  Rheumatológiai  és  Fizioterápiás  Intézet,  a  Budai 

Irgalmasrendi  Kórház,  a  Szegedi  Ortopédiai  Klinika,  a  Semmelweis  Egyetem 

Reumatológiai Klinikája, az Országos Traumatológiai Intézet,  valamint az Imperial 

College Healthcare National Health Service Trust humán mintáit használtuk.

Sejtkultúrák

Szinoviális fibroblaszt sejttörzsek izolálása

Az  SF  sejttörzseket  az  SM  minták  feldarabolásával  és  Dispase  II  (Roche) 

emésztésével izoláltuk, és a 4-9. passzázsig tenyésztettük (makrofág-mentes). 

Perifériás vér mononukleáris sejtek izolálása

Humán  perifériás  vér  mononukleáris  sejteket  (PBMC)  alvadásgátolt  vénás  vérből 

Ficoll-Hypaque (Sigma) grádiensen centrifugálva nyertünk. 

Real Time PCR

Az  SM  és  SF  mintákból  RNeasy®  Mini  Kit  (Qiagen)  segítségével  totál  RNS 

izoláltunk.  A preparált  RNS-t random primerekkel (Promega) cDNS-sé írtuk át.  A 

Taqman rendszeren alapuló quantitatív realtime PCR vizsgálatok az AbiPrism® 7000 

PCR  készüléken  (Applied  Biosystems)  történtek.  Az  alábbi  gének  expresszióját 

vizsgáltuk:  hexózaminidáz  A,  B,  D  (HexA,  HexB,  HexDC),  β-D-glükuronidáz 

(GusB),  hialuronidáz  1  (Hyal1),  39  kDa-os  humán  porc-glikoprotein  (Hc-gp  39), 

klotho, sperm adhesion molecule 1 (Spam1), mátrix metalloproteináz 1 (MMP1) és 

MMP3.

Enzimaktivitás mérések

Az SM, SF és SFl enzimaktivitásait kromogén szubsztrátok segítségével határoztuk 

meg (GusB: p-nitrofenil-β-D-glükuronid,  β-D-N-acetil-glükózaminidáz: p-nitrofenil-

N-acetil-β-D-glükózaminid,  β-D-N-acetil-galaktózaminidáz:  p-nitrofenil-N-acetil-β-

D-galaktózaminid (Sigma)),  és Bradford módszerrel  megállapított fehérjetartalomra 

(50 µg) normalizáltuk. 

Citokinek hatásának vizsgálata az SF-ek génexpressziójára és enzimaktivitására

Az SF sejttörzseket 0, 1, 10, 50 ng/ml humán TNF-α (BD Biosciences), IL-1β, TGF-

β1  és  0,  1,  10,  100  ng/ml  IL-17  koncentráció  (ImmunoTools)  mellett  24  órán 
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keresztül  stimuláltuk.  Az  NO  donor  NOC-18-at  (Molecular  Probes)  0,  100  és 

1000µM koncentrációkban használtuk a sejtek kezelésére. 

Hisztokémiai vizsgálatok

SF glikozidázainak kimutatása enzimhisztokémiával

A fibroblasztokat 50 μM ImaGene Green C12FDGlcU β-D-glucuronidase vagy ELF® 

97 N-acetylglucosaminide szubsztráttal (Molecular Probes) festettük. 

Anti-GAG antitestek porcmátrixhoz való kötődésének vizsgálata

A normál felnőtt porc metszeteket az RA-s szérum 1:25 hígításával, majd anti-humán 

Ig-FITC  antitesttel  (Sigma)  inkubáltuk  és  Bio-Rad  MRC  1024  konfokális 

mikroszkóppal vizsgáltuk. 

Áramlási citometriás mérések

SF-eredetű mikrovezikulák FACS vizsgálata

A MV preparátumokat az RA-s és OA-s SF 24 órás felülúszóiból ultracentrifugálással 

nyertük (500g 10 perc, 100,000g 1 óra), enzimaktivitásukat kromogén szubsztrátok 

segítségével határoztuk meg, 5 μg teljes fehérjetartalomra standardizálva.

PBMC-k immunfenotípusának és citokintermelésének meghatározása

A perifériás vér immunsejtjeinek fenotipizálása anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, anti-

CD14, anti-CD20, anti-CD56 és  anti-CD25 antitestekkel  történt.  Az intracelluláris 

citokinfestést  (anti-humán-IL-17A-PE)  megelőzően  a  sejteket  szintetikus  peptidek 

(25μg/ml)  jelenlétében  vagy hiányában stimuláltuk.  A szolubilis  citokinek  szintjét 

bead-alapú multiplex assay (Bender MedSystems) segítségével határoztuk meg. 

PBL vizsgálata FACS segítségével

A  sejtek  életképességét  annexin  V-FITC  (R&D  Systems)  és  propidium-jodid,  a 

mitokondrium mennyiséget MitoTracker Green-FM, illetve nonyl acridine orange, a 

citoplazmatikus Ca2+ koncentrációt Fluo-3-acetoxymethylester, míg a limfociták NO 

termelését DAF-FM (Molecular Probes) festékek segítségével mértük. 

SF-eredetű MV-k vizsgálata elektronmikroszkópiával

Az  SF  felülúszók  MV  preparátumait  Hitachi  7100  transzmissziós  elektron 

mikroszkóppal vizsgáltuk.
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CovaLink ELISA rendzserek

Természetes autoantitestek mérése

A természetes autoantitestek kimutatásához Covalink ELISA rendszerben kondroitin-

szulfát A, B és C, keratán-szulfát, heparán-szulfát, hialuronsav (Sigma), illetve natív 

és  glikozidáz  emésztett  emberi  és  borjú  aggrekán  antigéneket  1  μg/well 

koncentrációban, a szérum és SFl mintákat 1:100 hígításban, végül a HRP-konjugált 

anti-humán IgM és IgG (Sigma) szekunder antitesteket 1:50000 és 1:30000 hígításban 

használtuk. 

Peptid-specifikus antitestek mérése

Az antitest  szint  meghatározásához  a  szintetikus  peptidek 1 μg-ját,  majd  1:100-as 

arányban  higított  szérum  mintákat,  végül  1:30000-es  arányban  higított  peroxid-

konjugált  anti-humán  polivalens  immunglobulinokat  (Sigma)  alkalmaztunk 

ugyancsak CovaLink ELISA rendszerben.

Szénhidrát chip

A szérum és szinoviális folyadék minták IgG molekuláit AlexaFluor 350-konjugált 

anti-humán  IgG  antitesttel  (Molecular  Probes)  jelöltük,  majd  a  szénhidrát  chipre 

jutattuk. A fluoreszcenciát Perkin Elmer Victor II spektrofluoriméterrel mértük.

ELISPOT mérések citokintermelő sejtek számának meghatározásához

Az ELISPOT méréseinkhez humán IL-17 ELISPOT rendszert (eBioscience), és steril 

MultiSceenTM-IP lemezeket (Millipore) használtunk. Lyukanként 2x105 frissen izolált 

PBMC-t helyeztünk ki szintetikus peptidek (25 μg/ml) jelenlétében vagy hiányában. 

Lineáris peptidek szintézise

Az aggrekán és HLA DRB1 lineáris peptidek szintézisét együttműködő partnereink 

végezték az ELTE Szerves Kémiai Intézetében. 

HLA genotipizálás

A  HLA  genotipizálást  az  Országos  Haematológiai és  Vértranszfúziós  Intézetben 

dolgozó együttműködő partnereink végezték.

Ciklikus citrullinált peptid-ellenes antitestek meghatározása

Az  anti-CCP  antitestek  szintjét  Immunoscan  RA  anti-CCP  test  kit  (EURO-

Diagnostica) segítségével határoztuk meg, és az 5.5 U/ml-es koncentrációt tekintettük 

az anti-CCP pozitivitási kritérium alsó határának. 

8



Statisztikai analízis

Az eredmények  statisztikai  feldolgozásához  a  STATISTICA 7.1 szoftvercsomagot 

használtuk. A glikozidázok vizsgálata során részben Mann-Whitney rank sum tesztet 

alkalmaztunk,  részben  kétmintás  t-próbát  végeztünk.  A  GAG-ellenes  antitestek 

ELISA eredményeinek értékeléséhez háromfaktoros varianciaanalízist végeztünk. A 

betegség specifikus markerként szolgáló anti-GAG antitestek kiválasztásához Harrell 

által javasolt stratégiát alkalmaztuk. A citrullinált peptidek hatásának vizsgálata során 

kapott eredményeket ANOVA analízis segítségével értékeltünk. A T-limfociták NO 

termelésének eredményeit  Student’s  t  test  vagy a nem-parametrikus  adatok esetén 

Mann–Whitney U rank sum test segítségével analizáltuk. A mintacsoportok közötti 

különbségeket 0.05-ös hibaküszöb alatti p-értékek esetén tekintettük szignifikánsnak.

Eredmények

Vizsgálataink során először a glikozidázok expresszióját, enzimaktivitását és 

citokinek általi szabályozhatóságát vizsgáltuk RA-s és OA-s ízületben. Az általunk 

vizsgált glikozidáz gének közül legerősebb expressziót a glikozidáz-szerű Hc-gp 39 

gén tekintetében tapasztaltunk. A glikozidázok közül a hexózaminidáz expresszióját 

és aktivitását találtuk a legmagasabbnak az ízületben. Így munkánk az első az 

irodalomban, mely a HexA és HexB gének erős expressziója alapján a szinoviális 

fibroblasztokat tekinti a hexózaminidáz enzim elsődleges forrásaiként az ízületben. 

Emellett elsőként sikerült kimutatnunk a csupán néhány hónapja expressziós 

vektorban leírt HexDC gén expresszióját SM-ben és SF-ben. Bár a szinoviális 

fibroblasztokat a GusB enzim viszonylag alacsony expressziója jellemezte, 

feltételezhetjük, hogy az enzim túlnyomó részét lizoszómákban halmozzák fel a 

sejtek, majd sejt-eredetű MV-k révén ürítik ki magukból. Ezt a feltételezést támasztja 

alá az SF lizátumok SM homogenizátumokkal összevethető mértékű aktivitása, illetve 

az enzim sejt-eredetű MV-kben való kimutathatósága.

Az RA-t a citokinek komplex szabályozó mechanizmusa jellemzi, és jól ismert, hogy 

az  MMP-k  és  egyéb  proteázok  kifejeződését  a  gyulladásos  citokinek  indukálják. 

Ezzel teljesen ellentétesen, a glikozidáz géneket downregulálták az IL-1β, IL-17, és 

TNF-α  gyulladásos  citokinek.  Legerősebb  downregulációt  a  TGF-β1  hatására 

9



tapasztaltunk az RA-s és OA-s fibroblasztok génexpressziója esetében. Feltételezzük 

tehát,  hogy  az  ízületben  rendkívül  fontos  a  szinoviális  glikozidázok  stabil 

expressziója és szigorú negatív citokin szabályozása. Ennek lehetséges magyarázatául 

felmerül  annak  a  lehetősége,  hogy  a  glikozidázok  citokinhatásra  emelkedő 

expressziója  súlyos,  esetleg  beláthatatlan  következményekkel  járhatna,  melyet 

megpróbál  elkerülni  a  szervezet.  Ismert  ugyanis,  hogy  az  extracelluláris  mátrix 

növekedési faktorok és egyéb mediátorok tárolására szolgál, melyek felszabadulását a 

proteoglikánok degradációja szabályozza. Azt feltételezhetjük, hogy a glikozidázok 

génexpressziójának  szigorú  szabályozása  akadályozza  meg  az  igen  jelentős 

mennyiségű  szövethez  kötött  fehérje  szinkronizált  szöveti  felszabadulását.  Azt 

azonban  nem  szabad  figyelmen  kívül  hagynunk,  hogy  lokálisan  az  ízületi  porc 

károsodásához  nagymértékben  járulhatnak  hozzá  a  gyulladt  szinoviális  membránt 

tömegesen infiltráló sejtek lizoszomális enzimei.

A GAG-ellenes természetes antitestek vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy míg 

az  újszülöttekben  hiányoztak  a  GAG-specifikus  antitestek,  addig  a  felnőttek 

szérumában igen nagy mennyiségben voltak jelen. A kontrollokhoz képest az RA-s 

betegek szérumában szignifikánsan magasabb volt az összes IgM típusú és bizonyos 

IgG  típusú  GAG-ellenes  antitestek  szintje.  Következő  lépésként  a  GAG-ellenes 

antitestek betegség aktivitásával való korrelációját vizsgáltuk. Érdekes módon a CSC-

specifikus  IgM  antitestek  szintje  inverz  korrelációt  mutatott  az  RA  aktivitásával 

(DAS  score)  és  a  CRP  szinttel,  tehát  a  betegség  állapotát  jelző  biomarkernek 

bizonyultak.  A  GAG-ellenes  antitestek  újszülöttekben  tapasztalt  hiánya,  a 

felnőttekben  mért  magas  szintje,  továbbá  az  erősen  keresztreaktív  sajátságuk 

ismeretében nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a környezetben található mikrobiális 

szénhidrátok  és  glikozilált  antigének  hatására  termelődnek.  Ezt  igazolta,  hogy  a 

vizsgált antitestek kötődtek a bakteriális peptidoglikánokhoz, illetve gomba eredetű 

poilszaharidhoz.   E  mellett  a  bakteriális  glikozidázokkal  (β-galaktozidáz  és 

hialuronidáz)  emésztett  aggrekán  molekulával  szembeni  antitest  reaktivitás  is 

szignifikánsan  megemelkedett.  Mindezek  ismeretében  a  következő  hipotézist 

állítottuk fel: RA-ban, a GAG-ellenes antitestek koncentrációjának emelkedése nagy 

valószínűséggel  a  gyulladt  ízületből  fokozottan  felszabaduló  GAG-ok  indukciós 
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hatásának  köszönhető.  Eredményeink  szerint  azonban  a  GAG-ellenes  antitestek 

szintje  fordítottan  arányos  a  betegség  súlyosságával  Hipotézisünk  szerint  a 

természetes GAG-ellenes antitestek egyik szerepe a degradálódó mátrix molekuláihoz 

való kötődés, mely révén megakadályozzák azok különböző vészjelző receptorokhoz, 

mint például a TLR-ekhez való kötődését. Ennél fogva pedig csökkentik a naiv T-

limfociták saját molekulák irányába történő elköteleződésének lehetőségét.  Tehát a 

GAG-ellenes  antitestek  alkalmasak  lehetnek  az  autoimmun  folyamatok 

megakadályozására vagy lassítására.

Harmadik munkánk során elsőként vizsgáltuk az SE-t hordozó P135 peptiddel 

végzett  in  vitro stimuláció  következtében  megfigyelhető  RA-s  és  kontroll  PBMC 

választ. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a kontrollokkal szemben az RA-s 

betegek  szignifikánsan  nagyobb  Th17  válasszal  reagáltak  a  P135  peptidre.  Ezzel 

szemben,  egy  másik  humán  aggrekán  epitóppal,  az  SE-t  nem  hordozó  ATE 

szekvenciával, valamint az SE-t hordozó HLA DRB1 peptiddel szemben toleranciát 

tapasztaltunk. A citrullinációval módosított peptid ligandok hatásának vizsgálatakor 

csoport  szinten  sem  az  RA-s  betegek,  sem  a  kontrollok  nem  reagáltak 

különbözőképpen.  Váratlan eredményként  azonban az RA-s betegek és  kontrollok 

egy-egy  alcsoportjának  P135  peptiddel  szembeni  IL-17  válaszképtelensége 

(toleranciája)  megszűnt  a  citrullináció  hatására.  Mind a  kontrollok,  mind az RA-s 

betegek alcsoportjaiban három-négyszeresére emelkedett a citrullinált P135 peptiddel 

szembeni  IL-17  válasz.  Végül  kerestük  a  magyarázatot  a  citrullinált  P135  peptid 

hatására  fokozódó  IL17  válaszra,  de  saját  eredményeink  alapján  nem  találtunk 

összefüggést  sem  a  dohányzással,  sem  a  HLA  DRB1  genotípussal,  vagy  a 

kísérletekbe bevont személyek egyéb rendelkezésünkre álló klinikai paramétereivel. 

Eredményeink  tehát  elsőként  igazolták,  hogy perifériás  vérsejt  IL-17 választ  lehet 

indukálni  SE-t  hordozó  humán  porc  aggrekán  epitóp  segítségével.  Szerkezeti 

tulajdonságai alapján különösen érdekes lehet RA-ban ez a peptid. Egyrészről, az SE 

jelenléte  ebben  a  porc  proteoglikán  peptidben  felveti  a  molekuláris  mimikri 

lehetőségét  a HLA DRB1 és számos  mikrobiális  hősokk fehérjével.  Másrészről,  a 

peptidbeli  argininek  jelenléte  lehetővé  teszi  a  peptid  (és  homológjainak) 

citrullinációját, mely rendkívül fontos poszttranszlációs módosítási folyamat RA-ban.
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Végül  az  NO  szabadgyök  és  a  T-limfociták  kapcsolatát  vizsgáltuk. 

Munkánkból kiderül, hogy az RA-s T-limfociták jelentős mennyiségű NO termelésére 

képesek, mely több mint kétszerese az egészséges sejtek NO termelésének.  Bár az 

NO fontos fiziológiás mediátora a mitokondriális biogenezisnek és a mitokondriumok 

tömegének, az RA-s és kontroll T-sejtek esetén nem tapasztaltunk változást ezekben. 

Ezzel  szemben,  az  RA-s  T-sejtek  emelkedett  NO  termelésével  párhozamosan 

megemelkedett a sejtek citoplazmatikus kálcium koncentrációja. Ha a perifériás vér 

limfocitáit  vagy  Jurkat  sejteket  in  vitro TNF-el  stimuláltunk,  mindkét  esetben 

szignifikánsan megemelkedett az NO termelés mértéke, míg az infliximab (anti-TNF) 

kezelés  hatodik  hetére  szignifikánsan  lecsökkent  az  RA-s  T-sejtek  NO termelése. 

Mindezek  ismeretében  azt  feltételezzük,  hogy  a  T-limfociták  TNF-indukálta  NO 

termelése  fontos  szerepet  kap  az  RA  pathomechanizmusában.  Az  RA-s  T-sejtek 

emelkedett NO termelése pedig nagy valószínűséggel az NO jelátviteli útvonalakra 

gyakorolt  direkt  hatásával,  vagy  a  megemelkedett  citoszolikus  Ca2+  koncentráció 

gyulladásos citokinek génjeire gyakorolt  hatásával,  esetleg az NO-t expresszáló T-

sejtek fokozott migrációs képességével függ össze. 

Következtetések

1. Vizsgálataink  a  glikozidáz  géncsalád  rendkívül  szigorúan  szabályozott 

génexpressziójára  mutatnak  rá.  Eredményeink  alapján  a  glikozidáz  gének  a 

gyulladásos citokinek általi negatív reguláció alatt állnak. Ez a negatív szabályozás 

teljesen  ellentétes  a  szinoviális  fibroblasztok  proteázainak  citokinek  általi  pozitív 

regulációjával. Mivel az RA-s és OA-s betegek glikozidázainak génexpressziójában 

nem  találtunk  különbséget,  feltételezhetjük,  hogy  az  exoglikozidázok  mindkét 

betegségben  hasonló  szereppel  és  szabályozhatósággal  bírnak.  Eredményeink  nem 

mondanak  ellent  annak  az  elképzelésnek,  miszerint  a  glikozidázok  az  MMP-kel 

kölcsönhatva mindkét betegségben fontos szerepet játszanak a porcdegradációban a 

GAG tartalom emésztése révén. Az RA-s ízület emelkedett glikozidáz aktivitásáért, 

melyet korábbi munkánk során tapasztaltunk, valószínűleg nem a lokális sejtek (pl. 

szinoviális  fibroblasztok)  felelősek  kizárólagosan,  hiszen  az  ízületet  infiltráló 
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gyulladásos sejtjek is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a szinoviális folyadékban 

mérhető emelkedett glikozidáz aktivitáshoz.

2. Ismert,  hogy  a  természetes  autoantitestek  hálózatában  bekövetkező  változások 

(’immunculus  torzulás’)  a betegségek prediktora  lehet,  továbbá a korai  betegségre 

jellemző  markernek  tekinthető  (Poletaev  és  Osipenko,  2003).  A  disszertációban 

bemutatott  munkánk során azt  tapasztaltuk,  hogy a  GAG-ellenes  antitestek  szintje 

erősen  eltér  az  egészséges  felnőtt  kontrollok  és  az  alacsony  betegség  aktivitású 

(DAS28 ≤ 3.2) RA-s betegek között.  Ezek alapján a GAG-ellenes  antitest  szint  a 

korai  betegség  aktivitás  olcsó,  könnyen  mérhető  biomarkere  lehet.  Mindez  azt  is 

indokolttá  teheti,  hogy  a  jövőben  bizonyos  GAG  struktúrák  is  helyet  kapjanak 

diagnosztikus autoantigén microarray lemezeken. 

3. A  P135  humán  aggrekán  peptiddel  valamint  annak  citrullinált  variánsával 

szembeni IL-17 válasz egy új lehetséges mechanizmust tár elénk, mely hozzájárulhat 

az  RA  kialakulásához.  E  szerint  az  SE  és  a  citrullináció  számos  genetikai  és 

környezeti  tényezővel  együtt  fontos szerepet  tölt  be az RA kialakulásában az erre 

érzékeny egyénekben.

4. Az RA-s T-sejtek és az NO kapcsolatának vizsgálatából kitűnik, hogy az NO a T-

sejtek  működésének  fontos  szabályozója,  melyet  a  TNF  in  vitro  és  in  vivo  is 

szabályoz.  A  T-sejt  eredetű,  emelkedett  NO  továbbá  hozzájárul  a  gyulladásos 

citokinek  termelésének  felgyorsulásához  illetve  az  RA-s  T-sejtek  jelátviteli 

folyamatainak  fokozásához  is.  Így  felmerül  a  különböző  krónikus  gyulladásos 

betegségek, mint például az RA terápiája során az NO gátlásának lehetősége is. Mivel 

az  NO  rendkívül  sok  fiziológiás  folyamatot  befolyásol,  ezért  a  szisztémás 

alkalmazással szemben sokkal inkább a lokális NO szintézis gátlása javasolt. 
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