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Bevezetés 

 
Doktori értekezésem tárgyát egy manapság mind komolyabb 

közegészségügyi problémát jelentő multifaktoriális betegség, az 
asthma bronchiale pathomechanizmusának genomikai elemzése 
képezte. A betegség legfontosabb jellegzetessége a légúti gyulladás, 
melyre jellemző a légúti epitél részleges lehámlása, a bronchusfal 
ödémás duzzanata, a fokozott mucus-elválasztás és perivaszkuláris 
valamint peribronchiális – elsősorban limfociták és eozinofil 
granulociták alkotta – gyulladásos infiltráció. Allergiás („extrinsic”) 
asthmában a folyamat hátterében egy vagy több antigén (allergén) 
hatására kialakuló, specifikus Immunglobulin E (IgE) 
termelődéséhez kötött, túlzott mértékű immunaktiváció áll, amely 
exogén (pl.: folyamatos allergénexpozíció) és endogén stimulusok 
következtében krónikus légúti gyulladás formájában nyilvánul meg. 
A betegség kialakulását, az immunrendszer irányítását végző 
nagyszámú gén összehangolt működésében bekövetkező zavar 
okozza, klinikai megjelenéséhez azonban a genetikai hajlamosító 
tényezők mellett a környezeti hatások (allergén jelenléte, fizikai 
terhelés, levegőszennyezettség, stb.) elengedhetetlenül szükségesek.  

Az allergiás betegségek létrejöttének hátterében álló összetett 
genetikai mechanizmusok feltárása jelenleg intenzív kutatások 
tárgya. A vizsgálatokat rendkívül megnehezítik az egyes emberek 
között lévő genetikai különbségek, valamint az, hogy a különböző 
területeken élő emberekre eltérő környezeti tényezők hatnak. A 
humán genom megszekvenálásának, valamint a molekuláris genetika 
és az informatika napjainkban zajló ugrásszerű fejlődésének 
köszönhetően új tudomány jött létre, mely megteremtette a genom 
léptékű molekuláris genetikát, a genomikát. A genomika egyik nagy 
ágának, az úgynevezett strukturális genomikának egyik legfontosabb 
feladata a betegséget okozó, illetve az arra hajlamosító génváltozatok 
(mutációk, polimorfizmusok) azonosítása, valamint azok együttes 
öröklődésének, haplotípusainak a vizsgálata, mely nagy segítséget 
nyújthat az asthma genetikai hátterének felderítésében, valamint új 
diagnosztikai és terápiás eljárások kifejlesztésében. A genomika 
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másik nagy irányzata, a gének kifejeződését (expresszióját) vizsgáló 
funkcionális genomika lehetőséget nyújt a betegségek összetett 
pathomechanizmusainak hátterében zajló génszintű változások 
monitorozására. A nagyfelbontású, több tízezer gén együttes 
expresszióját vizsgálni képes génexpressziós microarray módszerek 
segítségével képesek lehetünk új, az asthma pathogenezisében eddig 
még nem vizsgált, esetlegesen kulcsfontosságú szerepet játszó gének 
azonosítására, valamint azok kapcsolatrendszerének a feltárására. A 
mérések során kapott rengeteg adat értékelésére és biológiailag 
helytálló magyarázatára szakosodott bioinformatikai módszerek 
lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy más kutatók által elvégzett 
microarray adatokat összevethessük saját mérési eredményeinkkel, 
valamint azokat beleillesszük a sejtekben, szövetekben lejátszódó 
összetett biológiai folyamatok bonyolult hálózataiba.  

Doktori munkám során a genomika mindkét nagy irányzatát 
felhasználtuk az allergiás asthma pathomechanizmusának 
tanulmányozásához. 

 
 

Célkitűzések 
 
Doktori dolgozatom célkitűzései a következők voltak: 
 
1. Állatkísérleteinkben ovalbumin-indukált allergiás asthmás 
egérmodellt alkalmaztunk, és az allergiás asthma kialakulásának 
különböző progressziós szakaszaiban vizsgáltuk a tüdő teljes gén és 
mikroRNS expressziós mintázatának az alakulását génexpressziós 
microarray mérések felhasználásával. E kísérletek során a következő 
szempontok megválaszolására helyeztük a hangsúlyt: 
 

• Különböző bioinformatikai módszerek segítségével olyan 
gének, géncsoportok azonosítása, melyek eltérő 
expressziót mutatnak a különböző progressziós 
időpontokban.  
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• A kiválasztott gének expressziójának többszintű 
validálása. 

• Esetleg olyan gének, géncsoportok felismerése, melyeket 
eddig asthma szempontjából még nem vizsgáltak.  

• Azon mikroRNS-ek azonosítása, melyeknek tüdőszöveti 
expressziója eltérést mutat a kontroll és az allergiás 
asthmás egerek között, valamint ezen mikroRNS-ek 
validálása. 

• Amennyiben az állatmodell segítségével sikerül eddig az 
asthma szempontjából még nem vizsgált gént (géneket) 
találni, akkor annak milyen szerepe lehet a humán 
asthmában, illetve van-e valamilyen szerepe más 
betegségekben?  

 
Az állatmodellen alkalmazott génexpressziós vizsgálataink alapján 
sikeresen azonosítottunk egy, az asthma vonatkozásában még nem 
vizsgált, más multifaktoriális betegségekben azonban fontos szerepet 
játszó gént, a paraoxonáz 1 enzimet kódoló PON1-t, melynek 
mennyisége nagy mértékű csökkenést mutatott az asthmatikus 
progresszió előrehaladása során az egerek tüdejében. Ezt követően 
szerettük volna megtudni, hogy vajon a csökkent PON1 szint 
emberek esetében is szerepet játszhat-e az akut asthma 
kialakulásában. Ennek a megválaszolására a következő kérdéseket 
tettük fel: 
 

• Mutat-e  emberekben a PON1 két legjobban vizsgált, a 
kódolt enzim aktivitását és kifejeződésének mértékét 
bizonyítottan befolyásoló Q192R és -108 T/C genetikai 
polimorfizmus valamilyen asszociációt az asthmára való 
fokozott hajlammal?  

• Van-e valamiféle összefüggés a szérum PON1 aktivitás és 
az asthmatikus tünetek súlyossága között kórházi kezelést 
igénylő súlyos asthmások betegek esetében? 
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2. Genotípus-környezet interakciós vizsgálataink során az asthmában 
fontos szerepet betöltő TNFα -308A promóter polimorfizmus 
Chlamydophila pneumoniae fertőzésben, valamint asthmára való 
hajlamban szerepet játszó esetleges módosító hatásait vizsgáltuk 
gyermekekben.  
 
Alkalmazott módszerek 
 
Kísérletek során felhasznált állatok 

Kísérleteinkben 6-8 hetes nőstény BALB/c beltenyésztett egereket 
használtunk.  

 
Az allergizálás és a kísérleti elrendezés ismertetése 

Kísérletünk során egy széles körben elterjedt allergiás asthma modellt 
használtunk. Az egereket ovalbuminnal szemben érzékenyítettük (szenzitizáltuk), 
majd ugyanezen fehérjével végzett légúti provokációval eozinofil légúti gyulladást 
hoztunk létre a tüdőben. A szenzitizációt a kísérlet 0. és 14. napján 
intraperitonealis (ip.) oltással végeztük. Az oltóanyag 20 µg OVA-t  és 2,25 mg 
alumíniumhidroxidot tartalmazott 100 µL PBS-ben oldva. Az allergizált állatok 
100 µL -t kaptak a fenti oldatból, míg a kontrollok 100 µL PBS-t placeboként. Ezt 
követően, a kísérlet 28., 29. és 30. napján, naponta 20 percig 1% OVA-t tartalmazó 
aeroszol inhalációval kezeltük az állatokat (allergénprovokáció). A porlasztáskor 
OVA 1%-os, PBS-ben készült oldatát használtuk, míg a kontroll állatokat tiszta 
PBS aeroszollal kezeltük (placebo). A tüdőszövet, a bronchoalveolaris lavage 
folyadék, az RNS és a protein minták gyűjtése a 28. (1. csoport), valamint a 30. 
napon (2. csoport), 4 órával az allergén provokáció után, és a 31. napon (3. 
valamint a kontroll csoport) a tüdőellenállás-mérés után történt. 

 
Tüdőellenállás (RL) mérése 

A légúti reaktivitást, illetve LHR-t, azaz a methacholin (MCh: acetil-β 
metilkolin klorid) hatására bekövetkező RL-változást inhalatív módon, géppel 
lélegeztetett állatokon mértük. 

 
Bronchoalveolaris lavage (BAL) 

A BAL-t a 28. valamint a 30. napon 4 órával az allergén provokáció (az 
első illetve harmadik inhaláció) után, és a 31. napon a tüdőellenállás-mérés után 
végeztük tracheotomia alkalmazásával. Az állatok tracheakanüljére csatlakoztatott 
fecskendővel steril PBS-t injektáltunk a bronchoalveoláris térbe, majd 1 perc 
elteltével visszaszívtuk a folyadékot. A BAL folyadékot (BALF) centrifugáltuk , a 
sejteket PBS-ben vettük fel, majd a sejtszuszpenzió egy részét azonos mennyiségű 
tripánkék kevertük össze. A sejteket Bürker kamrában számoltuk meg. A maradék 
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sejtszuszpenziót tovább hígítottuk PBS-sel és citocentrifugával tárgylemezre 
centrifugáltuk a sejteket. A preparátumokat hematológiai festékkel festettük, és a 
sejtes összetételt fénymikroszkóp alatt határoztuk meg minimum 300 sejt 
azonosításával. 
 
Szövettan 

A BAL mintavételt követően az állatok mellkasát megnyitottuk, majd 
óvatosan eltávolítottuk a bal oldali tüdőlebenyeket. A tüdőt fixáló oldatba 
merítettük, majd 24 óráig fixáltuk. A dehidrálás és paraffinba ágyazás után 
készített 5 µm vastagságú metszeteket hematoxilin-eosinnal festettünk meg, majd 
fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk. 

 
RNS szeparálás, koncentrációmérés és minőség-ellenőrzés 
 Az egerek tüdőszövetéből az RNS-t RNeasy szeparáló oszlopok, valamint 
Trizol reagens felhasználásával izoláltuk a gyártó utasításai szerint. A kinyert RNS 
mennyiségét NanoDrop ND-1000 spektrofotométerrel mértük meg, minőségét 
Agilent 2100 Bioanalyzer  készülék segítségével határoztuk meg.  
 
 
Génexpressziós microarray mérés   

A génexpressziós microarray vizsgálatokhoz kétszínű microarray 
módszert alkalmaztunk, melyhez.Agilent Whole Mouse Genome Oligo Microarray 
4x44K lemezeket használtunk. Az ovalbuminnal szenzitizált és provokált 
állatokból származó RNS mintákat (1-es, 2-es valamint 3-as kísérleti csoportok) 
külön-külön Cy5-al, a PBS szenzitizált és provokált kontroll állatokból izolált 
RNS-t pedig poolozás után Cy3-al jelöltük, és a továbbiakban közös referencia 
kontrollként használtuk, majd a jelölt mintákat a microarray lemezekhez 
hibridizáltattuk. A hibridizáció során kialakult Cy5/Cy3 jelintenzitás arány 
megmutatja, hogy egy adott transzkriptum az egyes mintákban egymáshoz képest 
milyen mértékben fejeződött ki. Ezután a lemezeket az ózon biztos módszer szerint 
mostuk majd Agilent Microarray Scanner segítségével leolvastuk. A leolvasás 
során nyert TIFF képeket a Feature Extraction software version 7.5 programmal 
értékeltük ki, majd a kapott adatokat a kétszínű oligonukleotid microarray 
formátumokra javasolt paraméterek alkalmazásával normalizáltuk. 

 
A microarray adatok statisztikai és bioinformatikai értékelése 

A microarray adatok további bioinformatikai és statisztikai értékelését a 
GeneSpring 9.02 program felhasználásával végeztük. A kísérleti értelmezés 
megadása után az expresszálódó transzkriptumok közül a legalább kétszeres up 
vagy down-regulációt mutató géneket vetettük alá statisztikai elemzésnek a 
továbbiakban. A különböző kísérleti csoportok között eltérően expresszálódó 
gének statisztikai értékelését egyutas ANOVA-val végeztük.  Tukey-HSD 
többszörös páronkénti összehasonlítást alkalmaztunk ez után annak a 
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meghatározására, hogy az elérő expressziót mutató gének valójában mely 
csoportok között mutattak eltérést. A csoportokon belül a kontrollhoz képest  eltérő 
változást mutató gének statisztikai értékelését párosítatlan T-próbával végeztük. Az 
álpozitív találatok (úgynevezett első fajú hiba) számának a csökkentésé céljából 
Benjamini-Hochberg többszörös hipotézis korrekciót használtuk minden esetben. 
A statisztikai összehasonlítások alkalmával a korrigált p értéket 0,05 alatt fogadtuk 
el szignifikánsnak. 

 
Gene Ontology (GO) elemzés 

A microarray adatértékelés során kapott eredmények alapján a 
különbözőképpen expresszálódó géneket génontológiai analízisnek vetettük alá. A 
Gene OntologyTM (GO) konzorcium adatbázisa a géntermékek jellemzésének 
(úgynevezett GO terminusok, osztályok) ellenőrzött rendszere, melyben 
tájékoztatást kaphatunk a génekről kifejeződő fehérjék molekuláris funkciójáról, 
valamint a különböző biológiai folyamatokban való részvételéről. Ezen kívül 
megtudhatjuk azt is, hogy az adott protein (ha szerkezeti elemről van szó például) 
milyen celluláris alkotórész kialakításában vesz részt.   

 
 
Génkészlet feldúsulási elemzés (Gene Set Enrichment Analysis, GSEA) 
  Génkészlet feldúsulási elemzést (a továbbiakban GSEA) a GSEA v2. 0 
program segítségével végeztük. A GSEA egy olyan számítógépes módszer, amely 
megmutatja, hogy vajon egy előzetesen meghatározott génkészlet (úgynevezett 
gene set) statisztikailag szignifikáns különbséget mutat-e két biológiai állapot 
között. Az elemzéshez olyan génkészlet gyűjteményeket használtunk fel, melyek 
összesen 639 különböző biológiai folyamatokhoz tartozó géneket tartalmaztak. 
Ezen kívül saját magunk is generáltunk génkészleteket, melyek feldúsulását szintén 
vizsgáltuk a microarray adatokon. Hat olyan génkészletet állítottunk össze irodalmi 
adatok alapján, amelyek különböző típusú tüdőt érintő betegség egér modelljein 
elvégzett génexpressziós microarray mérésekből származtak. Ezek közé  
különböző bakteriális fertőzés modellek, bleomycin indukált tüdősérülés modell, 
valamint a Th2-es típusú gyulladással járó asthma modellek tartoztak. A GSEA 
elemzések során minden esetben a 3. csoportot hasonlítottuk össze az 1. csoporttal. 
 
MikroRNS expressziós microarray mérés 

A mikroRNS expressziós vizsgálatokhoz Agilent Mouse miRNA 
Microarray 8x15k lemezeket használtunk fel, melyek felületén 567 különböző egér 
mikroRNS és 10 egér γ-herpesz vírus RNS található. A vizsgálataink során a 3. 
kísérleti csoport állatainak tüdő mikroRNS mintázatát kívántuk összehasonlítani a 
PBS-kezelt kontroll állatok tüdő mikroRNS mintázatával. A mikroRNS 
expressziós rendszer az Agilent génexpressziós microarray rendszeréhez hasonlóan 
fluoreszcens (jelen esetben egyszínű) Cy3 (Cyanine 3) festékkel jelölt 
célmolekulákat használ a mikroRNS expresszió detektálására. Az eredmények 
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értékelése a génexpressziós microarray adatértékeléshez hasonlóan a GeneSpring 
9.02 program felhasználásával történt. 

 
Reverz transzkripció és mRNS expresszió mérés TaqMan valós idejű PCR 
módszerrel 

1 µg teljes RNS-ből kiindulva reverz transzkripciós reakcióban cDNS-t 
szintetizáltunk. A valós-idejű PCR reakciókat ABIPrism 7000 készüléken végeztük 
a gyártó utasításainak megfelelően. A mérések során a HGPRT1 génjét használtuk 
háztartási kontrollnak. A HGPRT-hez normalizált szignálértékeket az 
összehasonlító Ct (delta CT) módszer felhasználásával határoztuk meg. Ily módon 
három gén –mChia, mPon1 és mClca3 – expresszióját mértük meg.  

 
mikroRNS expresszió mérés TaqMan valósidejű PCR módszerrel 

A mikroRNS-ek expressziójának mennyiségi meghatározását TaqMan 
MicroRNA Assay felhasználásával kétlépéses RT-PCR reakcióval végeztük a 
gyártó utasításainak megfelelően a miR-21, miR-135b és a miR-155 mikroRNS 
génekre. A mérések során belső kontrollként speciális snoRNS-eket használtunk. 
Az értékelés során az alkalmazott belső kontrollokhoz viszonyított relatív 
expressziót határoztuk meg a már említett összehasonlító Ct módszer 
felhasználásával. 

 
Immunhisztokémiai analízis 

A paraoxonáz-1 tüdőbeli expressziójának vizsgálatához 
immunhisztokémiai analízist hajtottunk végre Biogenex i6000 automatizált 
rendszer segítségével  a gyártó utasításainak megfelelően. A jel intenzitását 
denzitometriás módszerrel határoztuk meg lemezenként 10x-es nagyítás mellett 
három véletlenszerűen kiválasztott területet megmérésével az NIH Image program 
segítségével. 

 
A paraoxonáz-1 ellenes antitest specificitásának meghatározása Western blot 
módszerrel 
 A paraoxonáz-1 ellenes antitest specificitásának meghatározásához 
Western blot módszert alkalmaztunk. Az immunreakció során kialakult sávokat 
ECL Plus Western blotting detektáló rendszer segítségével detektáltuk.  
 
A humán vizsgálatokba bevont személyek jellemzői 

A PON1 génjének -108 T/C és Q192R polimorfizmusainak 
genotipizálását 302 asthmás (170 fiú, 132 lány; életkor 3-18 év, átlag 10,1 év, SD: 
3,9  év) és 177 kontroll egészséges (99 fiú, 89 lány; életkor 3-18 év; átlag 11,1 év, 
SD: 4,2) gyermekben végeztük el. A TNFα -308A  polimorfizmusának 
genotipizálását pedig 144 asthmás  (80 fiú, 64 lány, életkor 3-18 év; átlag 10,4 év, 
SD: 4,3)  és 174 kontroll egészséges gyermek (95 fiú, 79 lány, életkor 3-18 év, 
átlag 11,5 év, SD: 4,3) esetében végeztük el. Az asthmás gyermekek a Budai 
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Gyermekkórház Allergológiai szakambulanciáján jelentkeztek. Mindegyik 
gyermeknek szakorvos által diagnosztizált asthmája volt, melyet az alábbiak 
jellemeztek: (1) visszatérő, kezelést igénylő légszomj és kilégzési nehezítettség 
(dyspnoe); (2) orvos által diagnosztizált fulladás/fulladásos roham sípoló légzéssel; 
(3) bronchodilatátor kezelés hatására reverzibilis fulladás (sípoló légzés) és 
dyspnoe, melyet a FEV1 (1 másodperc alatti forszírozott kilégzési levegőtérfogat) 
segítségével határoztak meg (Piston). A kontroll gyermekeket véletlenszerűen 
választottuk ki a Budai Gyermekkórház Ortopédiai Osztályáról. Mindegyik 
gyermek Budapestről származott és a kaukázusi magyar populációhoz tartozott. 
Minden egyes vizsgálathoz rendelkeztünk szülői engedéllyel, a kutatást a Budai 
Gyermekkórház Etikai Bizottsága engedélyezte, és mindenben megfelelt a Helsinki 
Deklarátumban megfogalmazott alapelveknek.  
A szérum paraoxonáz és arilészteráz aktivitások mérését nyolc kórházi kezelésre 
szoruló asthmás felnőtt beteg esetében (3 férfi és 5 nő;: átlag életkor 54,5, 
SD±14,3) végeztük el különböző időpontokban. Az első vérvétel (0. nap) a beteg 
súlyos asthma exacerbátiókkal való kórházba kerülésekor történt, az ilyen 
esetekben alkalmazott iv. methylprednisolon kezelés megkezdése előtt. A második 
vérvételi időpont az alkalmazott gyógyszer iv. adagolásról orális adagolásra történő 
átállásakor (4. nap), a harmadik időpont pedig a kezelés végén (10. nap), a beteg 
asthma tüneteinek enyhülése után, a kórházból való eltávozáskor történt. 
 
Genomiális DNS szeparálás 

Humán molekuláris genetikai vizsgálataink során a genomiális DNS-t a  
perifériás vérből származó mononukleáris sejtekből Qiagen DNA Blood Mini kit 
segítségével izoláltuk a gyártó utasításainak megfelelően.  

 
A PON1 gén -108C/T polimorfizmusának (rs705379) genotipizálása 5’ nukleáz 
TaqMan allélspecifikus PCR módszerrel 

A PON1 gén -108C/T egypontos nukleotid polimorfizmusát TaqMan 5’ 
nukleáz allélspecifikus PCR módszerrel határoztuk meg a gyártó utasításainak 
megfelelően. 
 
A PON1 gén Q192R polimorfizmusának (rs662) genotipizálása egybázisos 
primer extenziós módszer felhasználásával Beckman SNPstream Genotyping 
rendszeren  

A PON1 gén által kódolt enzim aktív centrumának működését befolyásoló 
Q192R polimorfizmusát egybázisos primer extenziós módszer segítségével 
határoztuk meg Beckman SNPstream Genotyping rendszeren a gyártó utasításainak 
megfelelően. 
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A TNFα -308A promóter polimorfizmus genotipizálása PCR-RFLP 
módszerrel 

A TNFα -308A promóter egypontos nukleotid polimorfizmusának 
meghatározásához PCR-RFLP módszert alkalmaztunk.  

 
Paraoxonáz  aktivitás meghatározása 

A szérum paraoxonáz aktivitás mérésekor paraoxont (O,O-dietil-O-p-
nintrofenilfoszfát) alkalmaztunk szubsztátként, ami a szérumban levő paraoxonáz 
hatására 4-nitrofenollá alakul, abszorbciónövekedést okozva 412 nm-en. Méréskor 
50 µl szérumhoz 1ml TRIS/HCL puffert (100 mmol/l, pH: 8) adtunk, mely 2 
mmol/l CaCl2-t és 5,5 mmol/l paraoxont tartalmazott. A 4-nitrofenol keletkezését 
412 nm-en 25 C0-on követtük Hewlett-Packard 8453 UV-Visible 
spektrofotométerrel. Az enzimaktivitás számolása a moláris extinkciós koefficiens 
(17100 M-1cm-1) segítségével történt. 1 U a paraoxonáz aktivitás, ha az enzim 1 
perc alatt 1 nmol  4-nitrofenolt állít elő a szubsztátból a fent leírt kísérleti 
körülmények mellett.  
 
Arilészteráz aktivitás meghatározása 

Az arilészteráz aktivitás meghatározása fenilacetát szubszrát 
hidrolízisével, spektrofotometriás módszerrel történt. A reakcióelegy 1 mM 
fenilacetátot tartalmazott 20 mM-os Tris-HCl (pH=8,0) pufferben. A reakciót a 
szérum hozzáadásával indítottuk, majd a 270 nm-en bekövetkező 
abszorbancianövekedést mértük. Az enzimaktivitás számolása a moláris extinkciós 
koefficiens (1310 M-1cm-1) segítségével történt.  Az enzimaktivitást U/ml 
egységben fejeztük ki. 1 U az arilészteráz aktivitás, ha az enzim 1 perc alatt 1µmol 
fenilacetátot hidrolizál.  

 
Chlamydophila pneumoniae specifikus IgG és IgA antitestek meghatározása 

A Chlamydophila p. specifikus antitestek meghatározás szérumból történt 
Sero CP-IgA, IgG protein ELISA kitek segítségével a gyártó utasításai szerint. A 
kórokozóra pozitívnak az 1,1-es értékhatár (cut-off index, COI) feletti szérumokat 
tekintettük. 

 
Teljes és specifikus szérum IgE szintek meghatározása 

A szérum teljes, valamint több mint 100 allergénre specifikus IgE szintjét 
Pharmacia CAP System műszerrel határoztuk meg. A teljes IgE szintet akkor 
vettük kórosan magasnak, ha meghaladta a 100 kU/L-t. Az allergén specifikus IgE-
t 0,35 kU/L-t meghaladva vettük pozitívnak.  

 
Statisztikai módszerek 

A statisztikai elemzésekhez a Microsoft Excel és a Statistica 7.0 
programokat használtuk. T-próbát, egyutas és kétutas ANOVA-t és Tukey-HSD 
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többszörös páronkénti összehasonlítást alkalmaztunk a kiértékelendő adatoktól 
függően.  

Genotípus vizsgálataink során az allélfrekvenciákat allélszámolással 
határoztuk meg. Ezeket az adatokat a MedCalc 5.0, SPSS 11.0 valamint az 
Arlequin 1.1 programok segítségével analizáltuk. A Hardy-Weinberg  egyensúlyt 
χ2 goodness-of-fit teszt segítségével ellenőriztük. χ2 tesztet használtunk annak a 
megállapítására, hogy az alléleloszlás tekintetében van-e különbség a két vizsgálati 
csoport között. A konfidencia intervallumokat 95%-nál adtuk meg.  
 
Eredmények és megbeszélésük 
 

Funkcionális genomikai vizsgálataink során egér 
modellrendszer segítségével vizsgáltuk az allergiás légúti gyulladás 
létrejöttének különböző progressziós szakaszait kísérő 
génexpressziós változásokat. Megfigyeltük, hogy az előzetesen 
OVA-val szenzitizált állatok BAL-jában már az allergénnel való első 
találkozás után rövid idővel (mintegy négy órával) jelentős makrofág 
és neutrofil sejtszám emelkedés következett be. Ez a neutrofil túlsúly 
a továbbiakban csökkenő tendenciát mutatott a progresszió során, és 
csaknem teljesen megszűnt az alkalmazott kísérleti protokoll végére, 
amikor a Th2-es típusú eozinofil dominanciájú légúti gyulladás és 
hiperreaktivitás kialakult.   

Az allergén által indukált légúti gyulladás kialakulását kísérő 
tüdőbeli gén és mikroRNS expressziós változások nyomon 
követésének céljából microarray méréseket végeztünk az alkalmazott 
kísérleti protokoll különböző időpontjaiban. Az allergénre adott 
válasz rendkívül nagyszámú, a klasszikus microarray adatelemző 
módszerekkel értékelve statisztikailag szignifikánsan eltérő 
expressziót mutató gént eredményezett az összes vizsgálati 
időpontban a kontrollhoz képest, valamint nagyszámú gén mutatott 
statisztikailag szignifikánsan változó expressziós mintázatot az egyes 
időpontok között is. Mindezen okok miatt, az asthmatikus választ 
kísérő biológiai folyamatok mélyebb, átfogóbb megértésének 
céljából GO és GSEA elemzést végeztünk el a kapott microarray 
adathalmazon. A GO analízis világosan kimutatta az immun és 
gyulladásos válaszhoz, valamint a citokin és kemokin működéshez 
kapcsolódó géncsaládok elemeinek rendkívül erőteljes indukcióját  
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minden egyes vizsgálati csoportban. Emellett sikerült az elemzés 
segítségével olyan géncsaládokat is találni, melyek eltérő indukciós 
mintázatot mutattak az egyes progressziós stádiumok között. E 
szerint az akut gyulladásos válaszhoz és a szerin típusú endopeptidáz 
inhibitor aktivitáshoz tartozó géncsaládok elemei kizárólagosan a 
korai  allergén provokációra adott választ képviselő első csoportban, 
míg a humorális immunválaszt, fagocitózist, mitózist és sejtciklust 
szabályozó géncsaládok elemei az előrehaladott állapotban lévő és a 
kialakult allergén indukált asthmát képviselő második és harmadik 
csoportban mutattak feldúsulást. A GSEA elemzés torzítatlan, átfogó 
jellegű adatelemzése segítségével kétféle kérdést kívántunk 
megválaszolni. Egyrészt a technológia alkalmazásával sikerült 
biológiai útvonalakhoz kapcsolnunk a mérések során kapott 
génexpressziós mintázatokat. Ezek szerint a citokin és IL1 receptor 
jelátvitelhez kapcsolódó génkészletek egyértelműen csak a korai 
allergén provokációra adott választ képviselő első csoporttal 
mutattak korrelációt. Ezzel szemben a T sejt receptor jelátvitelhez, 
sejtciklushoz, T helper és citotoxikus sejtekhez kapcsolódó útvonalak 
génkészletei viszont kizárólagosan az előrehaladott állapotban lévő 
és a kialakult allergén indukált asthmát képviselő második és 
harmadik csoportban mutattak feldúsulást. A GSEA elemzés 
felhasználásával célunk volt a kapott microarray adatokat a 
kanonikus biológiai útvonalak elemzése mellett összevetni 
különböző típusú tüdőt érintő betegségek egér modelljein elvégzett 
génexpressziós microarray mérések eredményeivel is. E szerint az 
allergénnel való első találkozást képviselő csoportban a neutrofil 
gyulladással jellemezhető különböző bakteriális fertőzés modellek 
eredményei alapján összeállított génkészlet, míg a kialakult allergén 
indukált asthmát képviselő harmadik csoportban a Th2-es típusú 
gyulladásos modellek génkészleteinek erősen szignifikáns 
feldúsulását figyeltük meg.  Ezek az eredmények sikeresen validálták 
a leukociták allergén provokációt követő tüdőbe történő áramlásos 
kinetikájával és expanziójával kapcsolatos megfigyeléseinket, 
valamint rámutatnak a légúti gyulladás kialakulásának következtében 
a tüdőben lezajló intenzív sejtproliferációval társuló szöveti 
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átrendeződés és fokozott immunaktiváció létrejöttére. Mindezek 
mellett a GSEA analízis a különböző technológiájú microarray 
rendszerek közötti összehasonlításra is alkalmazható volt, mivel a 
különböző tüdőbetegség modellek génexpressziós vizsgálatai más 
technológiájú microarray rendszeren készültek, és az eredményeink 
az összehasonlítások alapján jól korreláltak egymással.  

A mikroRNS microarray elemzés során számos mikroRNS 
(miR-135b, miR-139-3p, miR-155, miR-21, miR-21*, miR-449a, 
miR-449c, miR-582-3p, miR-689, miR-711) emelkedett 
expresszióját figyeltük meg a kialakult allergén indukált asthmát 
képviselő harmadik csoport egereinek a tüdejében a kontrollokhoz 
képest. Ezek közül legfontosabbnak vélt három kiválasztott 
mikroRNS, a miR-155, miR-135b és miR-21 expresszióját valósidejű 
PCR módszerrel is sikeresen validáltuk.  

 Az átfogó biológiai funkciókat vizsgáló elemzések mellett 
sikeresen azonosítottunk egy, eddig az asthma szempontjából még 
nem vizsgált gént, a paraoxonáz-1-et (PON1), melynek az 
expressziója erőteljesen csökkent az asthmatikus progresszió során. 
A PON1 csökkent expresszióját immunhisztokémiai módszerrel 
fehérjeszinten is sikerült kimutatni az előrehaladott állapotban lévő 
és a kialakult allergén indukált asthmát képviselő második és 
harmadik csoport egereinek a tüdejében. A PON1 egy intenzíven 
tanulmányozott antioxidáns enzim, mely az alacsony sűrűségű 
lipoprotein (LDL) részecskék oxidációja során keletkező 
proinflammatórikus lipidek metabolizálásában vesz részt, ennél 
fogva jelentős antiaterogén és antioxidáns hatással bír. Egyre több 
bizonyíték támasztja alá az oxidatív stressz kialakulásának fontos 
szerepét az asthma pathogenezisében. A tüdő allergének vagy 
patogének hatására aktiválódó immunválasza során a gyulladásos 
sejtekből, valamint a légúti epitél sejtekből felszabaduló reaktív 
oxigén származékok (ROS) károsítják a sejtek membránjait, lipid 
peroxidáció következik be, melynek eredményeként károsodnak a 
sejtek membránfunkciói, növekszik a szöveti permeabilitás, és 
mindezek a folyamatok szöveti károsodáshoz vezetnek.  
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Az állatmodellen kapott eredményeink alapján okkal 
feltételezhető volt számunkra, hogy a csökkent PON1 szint emberek 
esetében is szerepet játszhat az akut asthma kialakulásában. Klinikai 
minták szérum PON1 aktivitásának monitorozásával kimutattuk, 
hogy az enzim aktivitása az asthmatikus tünetek javulásával 
párhuzamosan emelkedett. Mindez azt mutatja, hogy a szérum PON1 
aktivitás és az asthmatikus tünetek súlyossága között egyfajta 
fordított összefüggés állhat fent. Nem tisztázott azonban, hogy ezért 
a változásért milyen mechanizmusok lehetnek a felelősek. 
Elképzelhető, hogy a gyulladásos sejtekből valamint a légúti 
epitélsejtekből felszabaduló ROS-ok által okozott megnövekedett 
lipid peroxidáció állhat a csökkenés hátterében, mivel kimutatták, 
hogy az oxidálódott lipidek gátolják a PON1 aktivitását, és 
asthmában a ROS-ok mennyisége jelentősen emelkedett. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy az állatmodellen kapott 
eredményeink, melyek a PON1 mRNS és fehérjeszint drasztikus 
csökkenését mutatták az asthmatikus progresszió során, másfajta 
feltételezésekre is okot adhatnak. Elképzelhető, hogy az allergén 
indukált folyamatok nem direkt módon gátolják az enzim aktivitását 
például a már említett oxidált lipidek generálásán keresztül, hanem 
már előbb, a génexpresszió szintjén is kifejtik a gátló hatásukat, 
csökkentve ezzel a PON1 gén expresszióját, és az ebből következő 
alacsonyabb fehérjeszint vezet az enzimaktivitás csökkenéséhez. 
Jelenleg azonban nehéz következetes választ adni az általunk tett 
megfigyelésekre. Számos egyéb funkcionális vizsgálatra lenne 
szükség annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy pontosan 
vajon milyen mechanizmusok szabályozhatják a PON1 gén 
expresszióját és az allergén hatására bekövetkező gyulladásos válasz 
során. A PON1 génjének két legtöbbet vizsgált polimorfizmusát 
(Q192R és -108 T/C) számos tanulmányban összefüggésbe hozták az 
atherosclerosisra, cukorbetegségre, valamint a policystás ovarium-
szindrómára való megnövekedett hajlammal. A gén Q192R 
polimorfizmusa az enzim aktivitását, míg a -108 T/C promóter 
polimorfizmus a fehérje expresszióját csökkenti. Miután az oxidatív 
stressz fontos szerepet játszik az asthmában, valamint a PON1 
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antioxidáns védő szerepét befolyásoló SNP-k esetlegesen 
befolyásolhatják a betegségre való hajlamot, megvizsgáltuk az 
említett két SNP előfordulását asthmás és kontroll páciensekben, de 
egyik polimorfizmus esetében sem találtunk különbséget. Ezek 
szerint a PON1 génjének Q192R és -108 T/C polimorfizmusai az 
általunk vizsgált populációban nem játszanak szerepet a betegségre 
való fokozott hajlam kialakításában. Megfigyeléseink alapján 
feltételezhető, hogy a csökkent PON1 aktivitás valamilyen módon 
szerepet játszhat az asthma pathogenezisében  

A fenti eredményekből feltételezhető, hogy a PON1 gén által 
kódolt paraoxonáz-1 antioxidatív hatású enzim csökkent szintjének 
és ebből következő csökkent aktivitásának jelentős szerepe lehet az 
allergiás asthma pathomechanizmusában. Elképzelhető, hogy a 
PON1 szintjének növelésével járó terápiás eljárások a jövőben 
hatékonyan hozzájárulhatnak a betegség kezeléséhez, valamint 
esetleges prevenciós eljárások kifejlesztéséhez is. Mindezen 
feltételezések igazolásához azonban a jövőben számos vizsgálat 
elvégzésére van még szükség.  

 
Genotípus-környezet interakciós vizsgálataink során az 

asthmában fontos szerepet betöltő TNFα -308A promóter 
polimorfizmus Chlamydophila pneumoniae fertőzésben, valamint 
asthmára való hajlamban szerepet játszó esetleges módosító hatásait 
vizsgáltuk gyermekekben. A két csoport nem különbözött egymástól 
a fertőzöttség előfordulása szempontjából egyik kórokozó specifikus  
ellenanyag tekintetében sem. Ehhez hasonlóan, a TNFα -308A ritka 
alléljainak gyakoriságában sem különbözött szignifikánsan a két 
csoport. Ezután csoportosítottuk a vizsgált gyermekeket a TNFα 
genotípusaik alapján, majd a fertőzöttségi állapotuk szerint 
összehasonlítottuk az asthmás és a kontroll populációt. A mutáns 
allélt (TNFα -308A ) hordozó asthmások közül szignifikánsan több 
IgG pozitív Chlamydophila p. fertőzött volt, mind az ugyanebbe a 
genotípus-csoportba tartozó kontrollok között (20,1% vs. 9,2% 
asthmás vs. kontroll gyermek, P=0,002; OR (95% konfidencia 
intervallum)=4,08(1,75-9,52). Az eredmény a többszörös nem és 
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életkor szerinti logisztikus regressziós korrekció után is szignifikáns 
maradt (P=0,005; OR(95% konfidencia intervallum)=3,52 (1,52-
7,53)). A következőkben Chlamydophila p. pozitív asthmás és 
kontroll gyermekekben hasonlítottuk össze a TNF genotípusok 
előfordulását, vizsgálva ezzel az asthmára való hajlamban betöltött 
esetleges szerepüket fertőzöttek esetében.  Megállapítottuk, hogy a 
TNFα -308 genotípusok eloszlása szignifikáns különbséget mutat a 
kórokozóra specifikus antitestre pozitív asthmás és kontroll 
egészséges gyermekek között. A ritka TNFα -308A allélt  hordozó 
gyermekek aránya magasabb volt az asthmás, mint a kontroll 
egészséges csoportban a vad G/G allélra homozigóta gyermekekhez 
képest (45,3% és 54,7% asthmás vs. 19,0% és 81,0% kontroll 
egészséges gyermeknek volt  G/A+A/A vs. G/G genotípusa, korrigált 
OR(95% konfidencia intervallum) = 3,31(1,62-6,88); P=0,005). 

 
 
Következtetések 
 
1. Génexpressziós microarray vizsgálataink eredményeit 

összefoglalva kimutattuk, hogy a szenzitizált állatok tüdejében már 
az allergénnel való első találkozást követően rövid időn belül 
erőteljes génexpressziós változások voltak megfigyelhetőek. Átfogó 
bioinformatikai elemzések segítségével sikerült a vizsgálati 
időpontokban tapasztalt rendkívül bőséges génexpressziós 
adathalmazt biológiai útvonalakhoz és ontológiai kategóriákhoz 
kötni, és sikerült azonosítani az egyes progressziós időpontokban 
eltérő indukciós mintázatot mutató géncsoportokat. Ezen kívül a 
GSEA módszer felhasználásával sikeresen össze tudtuk vetni a 
különböző technológiájú microarray rendszereken elvégzett 
különféle tüdőt érintő betegség modelleken megfigyelt 
génexpressziós eredményeket a saját adatainkkal. Ismereteink szerint 
elsőként alkalmaztunk átfogó GSEA elemzést az experimentálisan 
előidézett allergiás asthma kialakulásának különböző progressziós 
szakaszait vizsgáló génexpressziós microarray adatokon.  
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2. MikroRNS microarray vizsgálataink során megfigyeltük az 
immunrendszer működésének szabályozásában résztvevő miR-155 
jelentősen megnövekedett expresszióját az allergizálódott állatok 
tüdejében. A miR-155 célzott szabályozása esetleg hatékony lehet az 
asthma terápiás kezelése szempontjából a jövőben. 
3. Sikeresen azonosítottunk egy eddig asthma szempontjából még 

nem vizsgált gént, a PON1-t, mely rendkívül nagymértékben 
csökkent expressziót mutatott az asthmatikus progresszió során az 
általunk vizsgált egér allergiás asthma modellben.  
4. A gén két legismertebb, funkcionális szempontból is fontos 

polimorfizmusa (Q192R és -108 T/C) és az asthmára való fokozott 
hajlam között azonban nem találtunk összefüggést az általunk 
vizsgált populációban.  
5. Súlyos akut asthmás betegek esetében sikerült összefüggést 

kimutatnunk az asthmatikus tünetek súlyossága és a PON1 
aktivitásának csökkenése között.  

Mindezekből következően elképzelhető, hogy a PON1 génje 
által kódolt enzim szérumbeli szintjének nyomon követése, mint 
diagnosztikai eszköz alkalmazható lehet terápiás kezelést igénylő 
akut asthmás betegek esetében a kezelések hatékonyságának 
monitorozásában.   
6. Genotípus-környezet interakciós vizsgálataink során kimutattuk, 

hogy a Chlamydophila p. IgG pozitivitás a TNFα -308A  ritka allél 
változatot  hordozó gyermekekben asszociál az asthmára való 
fokozott hajlammal. A TNFα -308A ritka allél változatot hordozó 
Chlamydophila p. IgG pozitív gyermekekben nagyobb eséllyel alakul 
ki asthma, mint a hasonló fertőzöttségi állapotú normál genotípusú 
gyermekekben.  
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