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BEVEZETÉS 

 

Az asztma bronchiale reverzibilis, obstruktív jellegű ventillációs zavarral, légúti gyulladással, 

nyálkahártya duzzanattal, és bronchialis hiperreaktivitással járó komplex krónikus 

tüdőbetegség, melynek molekuláris mechanizmusa még korántsem tisztázott. Az elmúlt 

években előtérbe kerültek a cukorkötő molekulák, többek között a galektinek (Gal), melyek 

szerepét az adaptív és a természetes immunválasz kapcsán egyaránt leírták, azonban allergiás 

asztmában betöltött funkciójukkal kapcsolatos ismereteink meglehetősen hiányosak. A Gal-ek 

olyan ß-galaktozid kötő lektinek, melyek részt vehetnek sejt-sejt, sejt-mátrix és protein 

interakciókban. Az utóbbi évek kutatásai során fény derült arra, hogy a Gal-1 specifikus 

apoptotikus, anti-adhéziós, immun szuppresszív és anti-inflammatórikus sajátságokkal 

rendelkezik. Ezek alapján feltételezzük, hogy fontos szerepet tölthet be az asztmás gyulladás 

gátlásában. Kimutatták azt is, hogy ez a lektin az immunrendszer egyensúlyát Th2 irányba 

polarizálja azáltal, hogy fokozza az IL-5 produkciót, ami viszont az asztma progressziójának 

kedvezhet, ugyanakkor a Gal-1 pontos szerepe az asztmában részleteiben még kevéssé ismert. 

A Gal-3 sejtproliferációt idézhet elő, illetve megakadályozhatja az epitélsejtek, T sejtek, 

fibroblasztok, monociták, neutrofil granulociták, hízósejtek és bazofilek apoptózisát, 

hozzájárulhat olyan, asztmás gyulladásban fontos sejtek kemotaxisához, mint például a 

neutrofil és eozinofil granulociták, monociták, makrofágok. A tüdőben a Gal-3 interakcióba 

léphet néhány IgE glikoformával, ami hízósejtek és bazofilek aktivációjához, hisztamin 

felszabaduláshoz vezethet. Ezek alapján a Gal-3-nak több ponton is szerepe lehet az asztma 

patogenezisében, de a Gal-3 regulációjáért felelős pontos mechanizmussal kapcsolatban 

ismereteink meglehetősen hiányosak. A Gal-9 számos funkciója ismert: eozinofil 

kemoattraktáns, urát-transzporter, tumor antigén, timocita-epitél sejtinterakciók regulátora és 

apoptózis mediátor. Kimutatták, hogy a Gal-9 a Th1 sejtek apoptózisát indukálja, a Th2 

sejtekét azonban nem. Feltételezik, hogy az immunválasz és az allergiás reakciók során a Gal-

9 szabályozza az eozinofil forgalmat, azonban asztmában betöltött szerepe még alig ismert. 

Az asztma kapcsán tapasztalt tartós gyulladás a légutak strukturális változásaihoz vezet, amit 

légúti remodellingnek nevezünk. Feltételezhetően a vaszkuláris endoteliális növekedési faktor 

(VEGF) a folyamatban fontos szerepet tölthet be, ugyanis egyike azon fontos angiogenikus 

faktoroknak, amelyek gátolják a vaszkuláris simaizom sejtek proliferációját és pro-

inflammatórikus sajátságokkal is rendelkezik. Az asztmás gyulladás egyik központi mediátora 

a hisztamin, melynek szintéziséért egyetlen enzim, a hisztidin dekarboxiláz (HDC) felelős. A 

hisztamin és a galektinek illetve VEGF kölcsönhatásáról azonban alig van irodalmi adat. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Munkánk során célul tűztük ki az asztma patomechanizmusának pontosabb megértését, ezen 

belül is egy speciális lektin család három fontos képviselőjének, a Gal -1, -3 és -9 molekulák 

potenciális szerepének vizsgálatát a betegség kapcsán. Továbbá tanulmányozni kívántuk az 

egyik legfontosabb angiogenikus faktorként számon tartott molekula, a VEGF lehetséges 

részvételét is az allergiás asztma patogenezisében. A legtöbb esetben az asztma egyik 

kulcsfontosságú mediátorának, a hisztaminnak hiányában is elvégeztük kísérleteinket és 

vizsgáltuk, kimutatható –e bármiféle összefüggés a vizsgált molekula és a hisztamin között. 

 

 

A fentiek értelmében az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

 

1. A Gal-1 és -3 molekulákkal kapcsolatos kérdésfeltevéseink: 

 Egereknél hogyan változik a Gal-1 és Gal-3 mRNS szintű expressziója asztmában az 

egészséges egyedekhez képest? 

 Tapasztalható–e a Gal-1 illetve a Gal-3 fehérje szintű változása a beteg állatok 

tüdejében, illetve tüdőmosó folyadékában? 

 Mely immunsejtek bizonyulnak Gal-1 és Gal-3 pozitívnak és változik–e ezen pozitív 

sejtek száma, aránya asztmásítás hatására? 

 Az endogén hisztamin megléte, illetve hiánya befolyásolja–e a sejtek Gal-1 illetve 

Gal-3 produkcióját? Amennyiben igen, milyen irányban?  

 Befolyásolja–e az exogén módon adott hisztamin az alveoláris makrofágok Gal-1 

illetve Gal-3 termelő képességét? 

 

2. A Gal-9 asztmában való részvételére irányuló kérdéseink: 

 Változik–e bármilyen irányban a Gal-9 mRNS expressziója és fehérje mennyisége az 

allergizált állatok tüdejében? 

 A BAL mely sejtjei mutatnak Gal-9 pozitivitást? 

 Hogyan változik a Gal-9 immunpozitív sejtek száma és az általuk termelt Gal-9 

mennyisége az asztmában? 

 A tüdő mely területén mutatható ki Gal-9 lokalizáció ép és beteg állatban? 

 Az asztma kezelésére alkalmazott gyulladáscsökkentő hatású szteroid (jelen esetben 
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dexametazon) hatással van–e a Gal-9 mRNS szintű expressziójára és/vagy a Gal-9 

fehérje mennyiségére? 

 

3. A VEGF asztmában betöltött szerepének vizsgálata kapcsán feltett kérdéseink: 

 Kimutatható–e a VEGF mRNS expressziójának és/vagy a VEGF fehérjének 

bárminemű változása az ovalbumin (OVA) szenzitizált és légútilag provokált beteg 

állatok tüdejében ép kontrollokhoz képest? 

 Hogyan alakul a VEGF pozitív immunsejtek aránya és azok intracelluláris VEGF 

tartalma beteg állatok BAL-jában? 

 Létezik–e direkt kapcsolat asztmában a hisztamin és a VEGF produkció között? 

Befolyásolja-e az endogén hisztamin hiánya a VEGF mennyiségét? Amennyiben igen, 

mely sejtek esetében?  
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MÓDSZEREK 

 

Kísérleti állatok és allergizálási protokoll 

Kísérleteinket 6-8 hetes nőstény, specifikus patogénektől mentes, vad típusú (WT) BALB/c és 

hisztidin dekarboxiláz „génkiütött" (HDC
–/–

) egereken végeztük, amelyek genotípusa – a 

HDC gén kivételével – a vad típuséval azonosnak tekinthető. Az egereket (n=7 állat/csoport) 

a kísérlet 1. és 14. napján intraperitoneális OVA oltóanyaggal (20 μg/állat PBS-ben oldva és 

2,25 mg Al(OH)3) érzékenyítettük. A kontrollok PBS-t és Al(OH)3-t kaptak placebóként. A 

kísérlet 28. 29. és 30. napján naponta 20 percig 1% OVA-t tartalmazó aeroszolt inhaláltattunk 

az állatokkal (allergénprovokáció). A kontrollokat tiszta PBS aeroszollal kezeltük. A légúti 

reaktivitás (tüdőellenállás) mérése és a mintagyűjtés a 31. illetve HDC
–/–

 állatokkal 

kapcsolatos kísérleteink esetében a 32. napon történt, és közvetlenül 5 órával előtte egy 

további légúti provokációt (20 percen át 5% OVA) végeztünk. 

 

Szteroid kezelés 

A szteroiddal kezelt csoportba tartózó állatoknak a kísérlet 29. és 30. napján dexametazon- 

nátriumfoszfát szubkután injekciót adtunk (5 mg/kg dózis/nap fiziológiás sóoldatban). A 

kontroll csoportokat fiziológiás sóoldattal kezeltük placebóként.  

 

Légúti reaktivitás  

A légúti reaktivitást – illetve AHR-t, – azaz a metakolin (MCh) hatására bekövetkező 

tüdőellenállás változását invazív módon, géppel lélegeztetett állatokon mértük. A MCh 

kezdődózis 43 μg/kg volt, ezután az adagot mindig háromszorosára emeltük, a korábbi 

közleményekben leírt protokoll szerint. 

 

Tüdőmosó folyadék (BAL) vétele és citokinek meghatározása a felülúszóból 

A légúti reaktivitás mérése után az egerek tüdejét 3x600μl steril PBS-sel átmostuk. 

Centrifugálást követően Bürker-kamra segítségével meghatároztuk az összsejtszámot. A 

felülúszóból Cytomix gyöngyök alkalmazásával áramlási fluoremetriával (FACS) 

meghatároztuk az IL-1α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-17, IFNγ, TNFα, és granulocita-

makrofág kolóniastimuláló faktor (GM-CSF) mennyiségét a gyártó által megadott protokoll 

szerint.  
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Szövettan 

A BAL vételét követően az állatok tüdejét eltávolítottuk. A szövetek egy részét azonnal 

formaldehidben fixáltuk. Dehidratálást és paraffinba ágyazást követően 5 μm vastagságú 

metszeteket festettünk hematoxilin-eozin illetve PAS (Perjód-acid-Schiff) festési eljárással. A 

perivaszkuláris és peribronchiális eozinofil granulocita infiltrációt illetve a kehelysejtek 

fokozott nyákszekrécióját fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk.  

 

A BAL limfociták Gal-1, -3, -9, VEGF fehérje mennyiségének FACS vizsgálata  

A BAL-ból származó sejteket a nem specifikus Fc receptor kötőhelyek blokkolását követően 

Gal-1-re, Gal-3-ra, Gal-9-re és VEGF-re specifikus antitestekkel megfestettük az alábbiak 

szerint. A sejteket 4%-os paraformaldehidben fixáltuk, majd szaponinnal permeabilizáltuk. 

Az adott molekulára specifikus primer, majd izotiocianát (FITC) konjugált poliklonális IgG 

szekunder ellenanyagokkal inkubáltunk. Negatív kontrollként csak másodlagos antitestet 

használtunk. A fluoreszcencia intenzitást áramlási citofluoriméterrel mértük. Az alveoláris 

makrofágok, limfociták, eozinofil és neutrofil granulociták populációit anti-F4/80, -ECP,        

-CD3, -B220 antitestek segítségével határoztuk meg.  

 

Valós idejű reverz transzkripció- polimeráz láncreakció (RT-PCR) mérések 

Az egerekből származó tüdő szövetminták többi részét azonnal folyékony nitrogénben 

lefagyasztottuk, majd a gyártó protokollja alapján RNeasy™ Mini Kit segítségével RNS-t 

izoláltunk. A kinyert RNS mennyiségét és minőségét fotometrálással határoztuk meg. 1 μg 

RNS-t reverz transzkripcióval stabilabb komplementer cDNS-sé konvertáltunk. SYBR Green 

alapú real time PCR technikával meghatároztuk a Gal-1, Gal-3, Gal-9 és VEGF mRNS 

expressziós változásait az egyes csoportok állatainak tüdejéből. Viszonyítási alapul a 

glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz mRNS-t határoztuk meg. 

 

Western blot Gal-1, -3, -9, VEGF és aktin fehérjék mérésére 

A tüdőszövetmintákat lízis pufferben homogenizáltuk, majd a felülúszó összfehérje 

koncentrációját spektrofotometriás módszerrel, Bradford reagenssel határoztuk meg. A 

fehérjéket denaturáltuk, majd 12 %-os nátrium-dodecil-szulfát (SDS)-poliakrilamid gélben 

minden állatból azonos mennyiségű fehérjét futtattunk. Az elektroforézist követően a 

szeparált fehérjéket nitrocellulóz membránra blottoltuk. A blotmembránokat 5% zsírszegény 

tejpor tartalmú oldatban blokkoltuk. Majd a vizsgált molekulánkra specifikus elsődleges, ezt 

követően pedig torma peroxidáz (HRPO) konjugált másodlagos ellenanyaggal inkubáltuk. 
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Viszonyítási alapul ß-aktin használtunk. Az immunoreaktív helyek kemilumineszcens 

szignálját ECLplus reagenssel, kamerával detektáltuk, majd a képeket denzitometráltuk. 

 

Immunfluoreszcens festés Gal-9 lokalizáció vizsgálatára 

A fagyott tüdőmintákat kriomátrixba ágyaztuk, majd 5 μm vastagságú metszeteket festettünk 

Gal-9-re specifikus elsődleges, majd Alexa Fluor® 488 jelölt másodlagos ellenanyaggal. A 

DNS-t Hoechst 33342-vel festettük. Végül a metszeteket Vectashield médiummal fedtük le. A 

szöveti festődést konfokális pásztázó lézer mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

Immunhisztológia a Gal-1 kimutatására 

A paraffinba ágyazott tüdőszövetből 5 μm vastagságú metszeteket készítettünk, 

deparaffináltuk, majd Target Retrieval oldatban mikrohullámokkal kezeltük. Az endogén 

peroxidáz aktivitást 0,03% hidrogén-peroxiddal blokkoltuk, majd PBS-ben oldott 3%-os 

zsírszegény tejporral inkubáltuk. A Gal-1-re specifikus elsődleges majd biotinilált másodlagos 

antitesttel inkubáltuk a metszeteket. Peroxidáz/DAB kitet használtunk. A metszeteket 

megfestettük hematoxilinnal is, végül Vecta médiummal fedtük le. 

 

J774.2 egér alveoláris makrofág sejtkultúra és kezelés 

A J774.2 BALB/c egérből származó alveoláris makrofág sejteket 4,5 mg/ml glükóz és 10% 

FBS tartalmú DMEM-ben tartottuk. A sejteket az alábbi csoportokra osztottuk: csak 

médiumban tartott (kontrol, nem stimulált), vagy 0,5 g/lyuk lipopoliszaharid (LPS) kezelt, 

vagy 0,5 g/lyuk LPS és 10
-5

M -fluorometil hisztidin (LPS+FMH) kezelt, vagy 0,5 g/lyuk 

LPS és 10
-5

M hisztamin (LPS+H) kezelt sejtek. Majd ezt követően a sejteket 12, 24 és 48 

órával a kezelés után előkészítettük a FACS analízishez és vizsgálatainkat Gal-1-re illetve 

Gal-3-ra specifikus antitestekkel is elvégeztük. 

 

Statisztika 

Eredményeink statisztikai analíziséhez a normalitást Shapiro-Wilk’s teszttel ellenőriztük, 

majd egyutas illetve kétutas variancianalízist (ANOVA) és Newman-Keuls poszt-hoc tesztet 

használtunk a csoportok közötti különbségek kimutatására. Szignifikáns eltérésnek 

tekintettük, ahol p≤0,05. Az értékeket átlag ± SD formában adtuk meg. 

 

 

 



 8 

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉSÜK 

 

Az állatok asztmára jellemző tünetei 

Az OVA szenzitizált és légútilag provokált állatok esetében fokozott AHR-t, a tüdőben 

jelentős peribronchiális és perivaszkuláris gyulladásos sejt infiltrációt, kehelysejt metapláziát 

és fokozott nyáktermelést tapasztaltunk. A BAL sejtek számbeli növekedése, eozinofil és 

neutrofil granulociták megjelenése az asztmára jellemző elváltozások. Az asztmás tüdőben 

zajló gyulladásos válaszra jellemző továbbá, hogy a légutakba limfociták, elsősorban aktivált 

Th2 sejtek infiltrálódnak. A felülúszóból fokozott mennyiségű Th2 eredetű citokint (IL-4,-5,-

6) mértünk, melyekről ismert, hogy eozinofíliás gyulladást indukálnak, és kiemelt szerepet 

játszanak az allergiás asztma patogenezisében. A fentiek alapján sikeresen létrehoztuk az 

allergiás asztma állatmodelljét. 

 

A Gal-1 molekulával kapcsolatos eredmények és megvitatásuk 

A vad típusú állatok tüdejében az OVA szenzitizálást és légúti provokációt követően a Gal-1 

mRNS expressziója és fehérje mennyisége egyaránt fokozódott a kontroll csoporthoz képest. 

Az immunhisztokémiai elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az alveoláris makrofágok, a 

limfociták és az epiteliális sejtek a Gal-1 fő forrásai a tüdőben.  

Irodalmi adatok arra utalnak, hogy a Gal-1 egyrészt enyhítheti az asztma tüneteit azáltal, hogy 

eliminálja a gyulladásos sejteket (kivéve az eozinofileket) és gátolja a gyulladást, másrészt 

viszont azáltal, hogy Th2 irányba tolja el az immunválaszt, súlyosbíthatja az asztma 

lefolyását.  A Gal-1 asztma során betöltött pozitív és negatív hatásainak pontos tisztázásához 

azonban további vizsgálatokra van szükség. Éppen ezért munkánk során célul tűztük ki annak 

vizsgálatát is, hogy a hisztamin megléte illetve hiánya hogyan befolyásolja a Gal-1 

expresszióját.  

A veleszületett hisztamin hiányos HDC
–/–

 egerek tüdejében a vad típusú egyedekhez 

hasonlóan az OVA szenzitizálás és légúti provokáció a HDC
–/–

ova csoportban a Gal-1 mRNS 

expresszió fokozódásához vezetett a kontroll csoporthoz viszonyítva. Ugyanakkor a HDC
–/–

 

állatokban lényegesen alacsonyabb Gal-1 mRNS expresszió volt kimutatható a vad típusú 

egerekhez képest. A Gal-1 fehérje mennyiségének változása a HDC
–/–

ova állatok tüdejében 

követte az mRNS expressziós változásokat a HDC
–/–

 kontroll csoporthoz viszonyítva, 

azonban a szignifikáns különbség eltűnt. Továbbá a HDC
–/–

 állatok esetében a Gal-1-et 

termelő sejtféleségek is megegyeztek a vad típusú állatoknál megfigyeltekkel.  
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Az egyik legfőbb oka annak, hogy a HDC
–/–

 állatokban a Gal-1 fehérje mennyisége a tüdőben 

a vad típusú egyedekhez képest csak kis mértékben nőtt, az lehet, hogy ezekben a genetikailag 

módosított állatokban az asztmára jellemző fokozott válaszképesség csökkent. 

Munkacsoportunk korábbi kutatásai során leírta, hogy a HDC
–/–

 állatoknak kevesebb hízósejt 

prekurzoruk és hízósejtjük van, valamint a granulumok tartalma is jóval kevesebb és a 

degranuláció is károsodott. OVA szenzitizálást és légúti provokációt követően a HDC
–/–

 

állatokban a légúti gyulladás és a légúti hiperrektivitás kevésbé volt súlyos a vad típusú 

állatokéhoz képest. Erre utalt a Th1 típusú citokinek, kemokinek fokozottabb expressziója is.  

A vad típusú és HDC
–/–

 állatok BAL sejteinek kapcsán végzett vizsgálataink azt mutatták, 

hogy az alveoláris makrofágok és limfociták képesek Gal-1-et termelni és egyúttal a szövetből 

az alveoláris felszín felé migrálnak. Míg a WT állatok BAL-jában a Gal-1 pozitív alveoláris 

makrofágok és limfociták száma nem változott OVA szenzitizálást és légúti provokációt 

követően, a HDC
–/–

 egerekben számuk megnőtt a HDC
–/–

control és a WTova csoportokéhoz 

képest. Ez azt bizonyítja, hogy a hisztamin hiánya előidézi a Gal-1 pozitív immunsejtek 

alveoláris tér felé történő vándorlását. Továbbá az OVA szenzitizált és légútilag provokált 

HDC
–/–

 egerek alveoláris makrofágjai nagyobb mennyiségű intracelluláris Gal-1-et 

tartalmaztak, mint a kontrollok makrofágjai.  Ezek az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy a HDC
–/–

 állatok alveoláris makrofágjainak Gal-1 szintje nagyon 

megemelkedik az asztma során a hisztamin hiánya miatt.  Meg kell említeni azonban, hogy az 

alveoláris makrofágok nem kizárólagos forrásai a Gal-1-nek, ami magyarázata lehet annak, 

hogy a tüdőben általánosan tapasztalható Gal-1 szintje kissé miért alacsonyabb a HDC
–/–

 

állatokban a vad típusú egerekhez képest.  

A makrofágok asztma során betöltött szerepének pontosabb tanulmányozása céljából in vitro 

kísérletet végeztünk J774.2 alveoláris makrofág sejtvonalon. Az LPS-sel stimulált sejtek 

nagyobb mennyiségben termeltek Gal-1-et, mint a nem stimulált populáció sejtjei. Ez az 

eredmény arra utal, hogy a Gal-1 termelődés kiváltásában a sejt stimulációnak fontos szerepe 

van. Az LPS stimulációt követően alkalmazott HDC blokkoló (FMH) szignifikáns módon 

tovább fokozta a Gal-1 mennyiségét a J774.2 sejtekben összehasonlítva a csak LPS stimulált 

(LPS) illetve az LPS-sel és hisztaminnal együttesen kezelt (LPS+H) csoportokhoz képest. Bár 

nem szignifikáns módon, de a hisztamin csökkentette az LPS stimulált J774.2 sejtek (LPS+H) 

Gal-1 mennyiségét a csak LPS-sel kezelt sejtekéhez képest. Eredményeinket összevetve az 

irodalommal feltételezzük, hogy a Gal-1 és a hisztamin egymás ellentétes hatású regulátorai 

lehetnek. 
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A Gal-3 molekulával kapcsolatos eredményeink és megbeszélésük 

Az OVA szenzitizált és légútilag provokált WT állatokban a Gal-3 mRNS expressziója és 

fehérje mennyisége egyaránt fokozódott a tüdőben. Kimutattuk, hogy a Gal-3 fő forrásai a 

monociták és makrofágok, de a BAL-ban található limfociták és újonnan bevándorolt 

eozinofil és neutrofil granulociták is képesek termelni ezt a lektint. 

A hisztamin hiányos HDC
–/–

 egerek BAL-jában szignifikánsan kevesebb Gal-3 pozitív 

alveoláris makrofág volt jelen, és azok intracelluláris Gal-3 szintje is alacsonyabb volt OVA 

kezelést követően a WT állatokéhoz képest. Ezek a megfigyelések arra engednek 

következtetni, hogy a hisztamin direkt módon hatással lehet a Gal-3 regulációjára alveoláris 

makrofágok esetében, vagy a HDC
–/–

 állatoknál tapasztalt eltérő immunfolyamatok 

vezethetnek a Gal-3 mennyiségi csökkenéséhez.  

Ennek vizsgálata érdekében in vitro J774.2 sejteken vizsgáltuk a hisztamin hatását a Gal-3 

produkcióra. Sem a hisztamin sem a HDC-blokkolóként használt FMH kezelés nem volt 

hatással a J774.2 sejtek Gal-3 termelésére, ami arra utal, hogy a hisztamin nem direkt módon 

hat a Gal-3 szintézisre, hanem feltehetően indirekt módon, mediátorok révén szabályozza a 

Gal-3 produkciót. 

Gyanítjuk, hogy nem csupán a hisztamin hiánya képes befolyásolni az alveoláris makrofágok 

Gal-3 termelő képességét az OVA szenzitizálást és provokációt követően a HDC
–/–

 

állatokban, hanem más tényezők is, ugyanis ezeknek az állatoknak a bazofil és eozinofil 

granulociták valamint hízósejtek által mediált immunfolyamatai is károsodhattak. Leírták, 

hogy a Gal-3 előidézheti a hízósejtek és bazofilek aktivációját az IgE receptorok 

keresztkötése által, mely a sejtek degranulációja révén különféle mediátorok kibocsátásához 

vezethet. Ezzel szemben a Gal-3 eozinofilekben és allergén indukálta T-sejtekben gátolja az 

IL-5 transzkripcióját, mely az eozinofilek növekedését, differenciációját, aktivációját és 

túlélését szabályozza. Ebben az értelemben a Gal-3 anti-asztmatikus hatású.  

Eredményeinket összefoglalva arra következtetünk, hogy az alveoláris makrofágok, eozinofil 

és neutrofil granulociták illetve limfociták által termelt Gal-3 fontos mediátora lehet az 

asztmás reakcióknak. Úgy tűnik, hogy a hisztaminnak nincs közvetlen szabályozó hatása a 

Gal-3 produkcióra, de indirekt módon befolyásolhatja a Gal-3 pozitív makrofágok számát és 

azok intracelluláris Gal-3 mennyiségét. Feltételezzük, hogy a hisztamin hiányos HDC
–/–

 

állatokban a Gal-3 módosíthatja az asztma patogenezisét, azonban -e regulációs folyamatok 

tisztázásához további kutatómunkára van szükség.  
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A Gal-9 molekulával kapcsolatos eredmények megvitatása 

Kísérleteink során azt tapasztaltuk, hogy az allergizált (GOVA) egerek Gal-9 pozitív 

limfocitáinak száma és ezen sejtek intracelluláris Gal-9 mennyisége megnőtt, valamint a BAL 

felülúszóban a Th2-es típusú citokinek, mint az IL-4, IL-5 és IL-6 szintje emelkedett a 

placebo kezelt GPBS és a gyulladáscsökkentő szteroidot kapott allergizált (GOVA+DEX) 

egerekéhez képest. Eredményeink és az irodalmi adatok arra engednek következtetni, hogy a 

Gal-9-nek szerepe lehet az allergiás asztmára jellemző Th2 típusú dominancia létrejöttében, 

és az ennek következtében kialakuló fokozott Th2-es citokinek termelésében.  

Munkánk során a Gal-9 szintézisét is megvizsgáltuk az allergizált egerek tüdejében. Érdekes 

módon, míg a Gal-9 mRNS expresszió csökkent a tüdőben, a Gal-9 fehérje mennyisége 

megnövekedett a GOVA állatokban a kontrollokhoz képest. Ezek az adatok arra utalnak, hogy 

az OVA szenzitizáció és légúti provokáció a Gal-9 transzkripcióját és transzlációját egyaránt 

megváltoztathatja. A Gal-9 fehérje mennyiségében bekövetkezett emelkedés és az mRNS 

expresszió egyidejű csökkenése arra utal, hogy a Gal-9 szintézisében a poszttranszkripciós 

szabályozásnak fontos szerepe van. A másik lehetőség, hogy a csökkent mRNS expressziós 

szint az általunk vizsgált időponthoz képest egy későbbi szakaszban csökkent fehérje szintet 

fog eredményezni a GOVA állatokban. Irodalmi adatok alapján azonban azt gyanítjuk, hogy az 

OVA szenzitizáció és légúti provokáció a Gal-9 fehérje mennyiségének növekedéséhez vezet. 

A DEX kezelés a Gal-9 mRNS expressziót nem változtatta meg, azonban a Gal-9 fehérje 

mennyiségét csökkentette a GOVA+DEX állatokban a GOVA egerekéhez képest. Ez arra utal, 

hogy a DEX kezelés megváltoztatja a Gal-9 transzlációját, azonban nincs hatással a 

transzkripcióra. Habár van egy látszólagos ellentmondás az irodalomban, a Gal-9 többféle 

módon is részt vehet az allergiás gyulladás patomechanizmusában. Eredményeinkkel 

összhangban Yamamoto és munkatársai is emelkedett Gal-9 szintet találtak szenzitizált 

tengerimalacok tüdejében, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Gal-9 indukálhatja az 

eozinofil granulociták kemotaxisát és a T sejtek apoptózisát. Ezzel szemben Katoh és kollégái 

leírták, hogy a különböző dózisban intravénásan adott rekombináns Gal-9 gátolja az allergiás 

gyulladást azáltal, hogy módosítja az extracelluláris mátrix CD44-függő leukocita felismerő 

képességét. Irodalmi adatok és saját eredményeink alapján feltételezzük, hogy a Gal-9 hatása 

dózisfüggő. Míg a Gal-9 fiziológiás mennyiségben indukálja az eozinofil granulociták 

kemotaxisát és hozzájárul az allergiás asztma patomechanizmusához, addig a nagyobb 

koncentrációkban alkalmazott, exogén módon a szervezetbe juttatott Gal-9 csökkenti ezeknek 

a sejteknek a számát, ezáltal enyhíti a gyulladást.  
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy a tüdőben tapasztalt Gal-9 fehérje mennyiségének 

fokozódása az irodalmi adatok alapján többféle módon befolyásolhatja az asztma folyamatát 

és súlyosságát. A Gal-9 a Th1 sejtek halálát indukálhatja, mely a Th2 dominancia 

kialakulásához és Th2-es típusú citokinek fokozott termelődéséhez vezet. A Th2-es citokinek, 

mint az IL-4, IL-5 és IL-6 fontos szerepet játszanak az allergiás asztma patofiziológiájában 

azáltal, hogy eozinofiliás gyulladást idéznek elő. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a 

DEX a Gal-9 fehérje mennyiségének csökkentése révén is kifejtheti gyulladáscsökkentő 

hatását. A jelenlegi publikációkkal összevetve a Gal-9-nek fontos szerepe lehet a Th2 

dominancia kialakulásában, másrészt pedig az eozinofil granulociták toborzásában.  

 

A VEGF molekulával kapcsolatos eredmények megvitatása 

Eredményeink szerint az OVA szenzitizált és légútilag provokált HDC
–/– 

és WT állatokban 

egyaránt nőtt a VEGF fehérje mennyisége a tüdőben és a BAL-ban található limfocitákban és 

alveoláris makrofágokban a kontrollokhoz képest. Továbbá az OVA kezelt csoport BAL-

jában megjelent a VEGF pozitivitást mutató eozinofil granulociták populációja. 

Eredményeinkkel összhangban Asai és munkatársai emelkedett összVEGF fehérje szintet 

találtak asztmás betegekből származó köpetben. 

Míg a VEGF fehérje mennyisége megnőtt az OVA szenzitizációt és provokációt követően, 

addig mRNS szinten nem tudtunk változást kimutatni a kontrollokhoz képest. Hasonló 

jelenséget talált munkacsoportunk és más kutatók is patkány vese vizsgálata közben. Ez a 

látszólagos diszkrepancia arra utal, hogy a poszttranszkripcionális mechanizmusoknak fontos 

szerepük van a VEGF szintézis szabályozásában az alllergizált tüdőben is. Korábban 

kimutatták, hogy ha a HuR nevű RNS-kötő fehérje a VEGF mRNS 3’ nem transzlált AU 

gazdag régiójához kapcsolódik, akkor a transzkript stabilizálódik. Továbbá a VEGF mRNS 5’ 

nem transzlálódó régiójában található két internális riboszóma belépési hely biztosítja a 

VEGF hatékony transzlációját akkor is, ha a transzlációs mechanizmusok gátoltak.  

A korábbi irodalmi adatok arra utalnak, hogy az újonnan szintetizált véredények száma, 

mérete és összfelszíne szignifikáns módon megnő a gyulladt asztmás tüdőben. Egyre több 

tény támasztja alá, hogy az angiogenezis és a krónikus gyulladás összefüggésben állnak. A 

VEGF, mint lehetséges angiogenikus faktor, szintén részt vesz a gyulladás kialakulásában és 

fenntartásában azáltal, hogy fokozza az allergiás szenzitizációt és a Th2 típusú immunválaszt. 

A tartós gyulladás a légutak szerkezeti változásához, azaz légúti remodelinghez vezet. A 

VEGF, mint az angiogenezist indító, kehelysejt metapláziát indukáló, és mátrix 
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metalloproteináz-9-et aktiváló molekula, az asztmában kialakuló szerkezeti tüdőremodeling 

folyamatának fontos mediátora lehet.  

Munkánk során az allergizált HDC
–/–

 és WT egerek tüdejében és BAL-jában hasonló VEGF 

fehérje szinteket tapasztaltunk. Jelen ismereteink szerint az irodalom a hisztaminnak VEGF 

szintézis szabályozásában betöltött szabályozó funkciójával kapcsolatban meglehetősen 

ellentmondásos. Numata és munkatársai HDC
–/– 

állatokon kimutatták, hogy a hisztamin 

kulcsfontosságú a sebgyógyulás folyamatában. A HDC
–/– 

állatokban csökkent bázikus 

fibroblaszt növekedési faktor szintet találtak, azonban jelen eredményeinkhez hasonlóan a 

VEGF expresszió mértéke változatlan maradt a bőrön található sebek szélén. 

Kutatócsoportunk mások munkájával egybehangzóan korábban kimutatta, hogy mind az 

endogén jelenlevő, mind pedig az exogén módon adott hisztamin fokozza a VEGF szintjét a 

H2 hisztamin receptoron keresztül. Az irodalomban megfigyelhető, látszólagos diszkrepancia 

oka az lehet, hogy a vizsgálatok során különböző modellek (egér vagy patkány, sebgyógyulás, 

granulációs szövet vagy vese iszkémia modell) alkalmazásával történtek a kísérletek. 

Jelenlegi eredményeink alapján az endogén hisztamin nem szükséges a VEGF szintézis 

fokozódásához az allergiás asztma egérmodelljében, bár további kísérletekre van szükség, 

hogy a hisztamin és a megváltozott VEGF szintézis közötti lehetséges komplex összefüggést 

feltérképezhessük.  

Asztmában mért eredményeink alapján arra következtetünk, hogy létezniük kell más, a 

hisztamin által mediált gyulladásos utaktól független mechanizmusoknak is, melyeknek a 

betegség lefolyására gyakorolt hatása rendkívül fontos. Megfigyeléseink részben 

magyarázatul szolgálhatnak a bronchiális asztma kezelésében alkalmazott anti-hisztaminok 

kapcsán tapasztalt esetleges hatástalanságra.  

Eredményeinket összefoglalva tehát az allergizált HDC
–/–

 és WT egerek tüdőszövetében és a 

BAL sejtjeiben egyaránt emelkedett VEGF fehérje szintet tapasztaltunk. Ezek az adatok arra 

utalnak, hogy a VEGF-nek szerepe lehet az asztma patogenezisében. Azonban a kétféle 

genotípusú allergizált csoportban a VEGF mennyisége nem különbözött egymástól, ami arra 

utal, hogy a HDC
–/–

 állatokban tapasztalható hisztamin hiány nem befolyásolja az allergén 

indukált VEGF szintézist. Eredményeink arra engednek következtetni, hogy azon folyamatok 

között, melyek végső soron asztmához vezetnek, léteznie kell egy olyan útnak is, mely 

független a hisztamintól. Továbbá megfigyeléseink részben magyarázatul szolgálhatnak arra 

a tényre is, hogy bizonyos esetekben az asztma kezelésére használt anti-hisztamin 

készítmények miért bizonyulhatnak hatástalannak. Éppen ezért, a VEGF, mint a tüdő 

remodeling egyik lehetséges mediátora, a jövőbeni kutatások egyik célpontja lehet.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Numata%20Y%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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TÉZISEK 

 

Értekezésem legfontosabb megállapításait az alábbi pontokban foglalom össze: 

 

1. Asztmában fokozott Gal-1 produkciót tapasztaltunk, amiért elsősorban az alveoláris 

makrofágok, limfociták és részben a bronchiális epitél sejtek felelősek.  

 

2. A hisztamin hiánya fokozza az alveoláris makrofágok és limfociták Gal-1 termelését, míg 

a hisztamin csökkenti azt, így feltételezzük, hogy a hisztamin és a Gal-1 molekula egymás 

regulátorai lehetnek. 

 

3. Kimutattuk, hogy a Gal-3 mRNS expresszió és fehérje termelés egyaránt fokozódik az 

asztmás állatok tüdejében, amiben az alveoláris makrofágoknak, limfocitáknak valamint 

az újonnan bevándorló eozinofil és neutrofil granulocitáknak kitüntetett szerepük van. In 

vivo a hisztamin hiánya nem okozott változást a Gal-3 mennyiségében, amit in vitro is 

alátámasztottunk. Ez arra utal, hogy a hisztamin direkt módon nem befolyásolja a Gal-3 

produkciót. 

 

4. Méréseink alapján megállapítottuk, hogy allergizálás hatására a Gal-9 mRNS expressziója 

csökken, ezzel egyidejűleg a fehérje mennyisége nő, ezért feltételezzük, hogy a Gal-9 

szintézisében a poszttranszkripciós szabályozásnak fontos szerepe lehet. Habár a BAL 

összes immunsejtfélesége mutatott Gal-9 pozitivitást, kimutattuk, hogy az asztmában 

tapasztalt emelkedett Gal-9 szintért elsősorban a limfociták, eozinofil és neutrofil 

granulociták, valamint az immunsejtek mellett az epiteliális sejtek felelősek.  

 

5. Elsőként mutattuk ki, hogy a szteroid DEX kezelés csökkenti a Gal-9 mennyiségét a 

tüdőben, és a DEX kezelt beteg állatokban a Gal-9 szöveti lokalizációja is a 

kontrollokéhoz hasonló. Mivel a Gal-9 eozinofil granulocitákra nézve kemoattraktáns 

hatású, feltételezzük, hogy a DEX a Gal-9 mennyiségének csökkentése révén is 

mérsékelheti a gyulladást. 

 

6. Kimutattuk, hogy a VEGF fehérje mennyisége nő az asztmásítás hatására, a BAL-ban 

található alveoláris makrofágok, limfociták és eozinofil granulociták VEGF produkciója 

fokozódik.  
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7. Elsőként mutattuk ki, hogy a genetikailag hisztamin hiányos állatok és a vad típusú, 

endogén hisztamint tartalmazó asztmásított egerek VEGF mRNS expressziójában és 

VEGF fehérje mennyiségében nincs különbség. Ezek alapján arra következtetünk, hogy a 

hisztamin direkt módon nem befolyásolja az allergén indukált VEGF szintézist. 

Feltételezzük, hogy az asztmához vezető folyamatok között léteznie kell egy hisztamin-

független útvonalnak is, ami részben magyarázatul szolgálhatna arra is, hogy bizonyos 

esetekben az asztma kezelésére használt anti-hisztamin készítmények miért 

bizonyulhatnak hatástalannak.  
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családtagomnak és vőlegényemnek, akiknek féltő szeretetét és támogatását semmi nem 

pótolhatja.  
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