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BEVEZETÉS 

A Toll-szerű receptorok (TLR-ek) alapvető szerepet töltenek be a szervezet 

patogének elleni védekezésében, mint a mikrobiális eredetű anyagok 

kulcsfontosságú érzékelői. Jelen vannak az immunrendszer járőr funkciót 

betöltő sejtjein, elsősorban a dendritikus sejteken és a makrofágokon, illetve az 

epidermális sejtek felszínén is, ahol számos, baktériumok, vírusok, gombák és 

protozoonok által termelt vegyületet felismernek. A baktériumokból, illetve 

mikobaktériumokból származó lipopeptideket, lipoteikolsavat, a gombafalat 

alkotó zimozánt vagy a paraziták glicerofoszfatidilinozitol molekuláit a TLR2, 

míg a bakteriális lipopoliszacharidot (LPS-t) a TLR4 képes érzékelni. A 

patogén-asszociált molekulamintázatokat a TLR-ek önmagukban, illetve más 

TLR-ekkel, vagy egyéb receptorokkal heterodimerizálódva ismerik fel. A 

receptor-ligand kötődés hatására a transzkripciós faktor NF-KB, és a MAP 

kinázok aktiválódása következik be, ami számos olyan gén (például gyulladásos 

citokinek) aktiválódását eredményezi, ami fontos szerepet tölt be a hatékony 

immunválasz kialakításában. A keratinociták és a hüvelyi epitél sejtek -

melyekről ismert, hogy számos TLR-t expresszálnak - részt vesznek a fertőzések 

elleni immunválasz elindításában citokinek, kemokinek, illetve antimikrobiális 

peptidek termelésén keresztül, így hozzájárulhatnak különféle bőrbetegségek, 

mint például az acne patogeneziséhez is. 

A gyulladásos bőrbetegségek, mint amilyen a pikkelysömör vagy az 

atópiás dermatitisz kezelésében alkalmazott gyógyszerek hatással vannak a 

hámsejtek immunfúnkcióira is. A glukokortikoidok régóta alkalmazott 

gyulladásgátló vegyületek, míg a tacrolimus (FK506) az egyike azoknak a nem-

szeroid típusú immunomodulátoroknak, amelyek újabban kerültek be a lokális 

bőrgyógyászati terápiába. 

Az acne vulgaris a szőrtüszők krónikus gyulladásos megbetegedése, amely 

a népesség nagy százalékát érinti. Az acne multifaktoriális megbetegedés, 



- 4 -

amelynek etiológiájában a megnökedett faggyútermelés, a fokozott 

keratinizáció, a Propionibacterium acnes elszaporodása, gyulladás és genetikai 

faktorok egyaránt szerepet játszanak. Mivel a TLR2 és a TLR4 befolyásolja az 

immunfolyamatokat, ezek a gének, illetve polimorfizmusaik szerepet 

játszhatnak az acne iránti fogékonyság kialakításában is. 

CÉLKITŰZÉSEK 

• 25 nM and 250 nM budezonid és tacrolimus hatásának összehasonlítása 

HaCaT keratinociták interleukin-lalfa (IL-la), tumor-nekrózis faktor-alfa 

(TNF-a) és interleukin-8 (IL-8) termelésére, illetve Toll-szerű receptor 2 

(TLR2) és 4 (TLR4) expressziójára. 

• 250 nM budezonid és tacrolimus hatásának összehasonlítása normál humán 

bőrből izolált tenyésztett humán keratinociták IL-la, TNF-a és IL-8 

termelésére, illetve T L R 2 és T L R 4 expressziójára L P S indukció után, 

illetve anélkül; valamint ugyanezen szerek hatásának összehasonlítása 

transzformált HaCaT keratinociták NF-KB aktivációjára LPS illetve TNF-

a indukció után. 

• Különböző mikrobiológiai ágensek hatásának vizsgálata hüvelyi 

epitélsejtek IL-8, IL-1 a és TNF-a fehéije szintű kifejeződésére. 

• A TLR2 gén két mutációja (az Arg677Trp és az Arg753Gln 

aminosavcserét okozó egy nukleotidot érintő polimorfizmusok (SNP-k)) 

valamint a TLR4 gén két polimorfizmusa (az Asp299Gly és a Thr399Ile 

aminosavcserét okozó SNP-k) asszociációjának vizsgálata az acne 

vulgarisszal. Ezen polimorfizmusok asszociációja bizonyos fertőző 

betegségekre való hajlammal már korábbi vizsgálatokból ismert. 



MÓDSZEREK 

Sejttenyésztés 

HaCaT keratinociták 

A spontán transzformált humán keratinocita sejtvonalat Prof. Fusenig 

(Heidelberg, Germany) bocsátotta rendelkezésünkre. A sejteket 10% fotális 

boijósavót (FBS), 1% 200 mM-os L-glutamint és 1% 

antibiotikum/antimikotikumot tartalmazó magas glukóztartalmú DMEM 

tápfolyadékban tenyésztettük. A 25 nM és 250 nM koncentrációjú budezonid, 

illetve tacrolimus, valamint a megfelelő koncentrációjú oldószer (1 7V % etanol) 

komplett DMEM-ben volt hígítva, majd hozzáadva a sejtkultúrához. 

Izolált keratinociták 

A humán epidermális sejteket egészséges egyének plasztikai műtéteiből 

származó bőrből izoláltuk a Területi Etikai Bizottság által engedélyezett 

beleegyező nyilatkozat aláírása után. A szubkután szövetek eltávolítása után a 

szöveteket kis darabokra vágtuk, majd Dispase oldatos inkubáció után az 

epidermiszt leválasztottuk a dermiszről. Az epidermisz sejtjeit tripszin 

segítségével homogenizáltuk, majd a szuszpenziót 1% 200 mM-os L-glutamint 

és 1% antibiotikum/antimikotikumot tartalmazó Keratinocyte SFM 

tápfolyadékban (komplett Keratinocyte SFM) tenyésztettük. A kezelés előtt 24 

órával a tápfolyadékot hidrokortizon-mentes, 1% 200 mM-os L-glutamint 

tartalmazó KGM-2 tápfolyadékra cseréltük. A 250 nM koncentrációjú 

budezonidot, illetve tacrolimust, valamint a megfelelő koncentrációjú oldószert 

(1 7V % etanol) 5 pg/ml LPS-sel együtt vagy anélkül hidrokortizon-mentes 

KGM-2 tápfolyadékban hígítottuk ki, majd adtuk hozzá a sejtkultúrához. 

Hűvelvi epitélseitek 

Az immortalizált humán hüvelyi epitél sejtvonalat (PK E6/E7 sejtek) Prof. 

Schaeffer (North-western University Medical School, Chicago, IL) bocsátotta 
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rendelkezésünkre. A sejteket komplett Keratinocyte SFM tápfolyadékban 

tenyésztettük. A PK E6/E7 sejteket LPS-el (1 pg/ml), PGN-el (5 pg/ml), hő-

inaktivált Candida albicans-al (10 Candida/PK E6/E7 sejt), zimozánnal (10 

ug/ml), tuberkulinnal (5 pg/ml), illetve mikrobiális anyagoktól mentes 

tápfolyadékkal kezeltük. 

Valós-idejű RT-PCR 

Az RNS-t TRIzol reagenssel izoláltuk a gyártó utasításai alapján. Az RNS 

koncentrációját spektrofotométerrel 260 nm hullámhosszon határoztuk meg, 

majd cDNS-sé írtuk át. A PCR során a TLR2, TLR4, IL-8 mRNS-ek és a 18S 

rRNS meghatározásához TaqMan próbákat használtunk, míg a TNF-a és az 

IL-la mRNS-eket SYBR-Green-es jelöléssel detektáltuk. Minden PCR reakció 

duplikátumban volt összemérve a megfelelő primerek alkalmazásával. A cDNS 

nélküli reakcióelegy szolgált negatív kontrollként. 

ELISA 

Az IL-8, TNF-a és IL-la fehérjéket a sejtkultúrák felülúszójából ELISÁ-

val mutattuk ki Quantikine humán IL-8, TNF-a and IL-la immunoassay kit és 

Biosource TNF-a EASIA kit segítségével a gyártó cég utasításai szerint. A 

színintenzitást spektrofototométerrel, 450 nm hullámhosszon mértük le. 

Áramlási citometria 

Méréseinket monoklonális egér anti-humán TLR 2.1 antitesttel végeztük. A 

sejteket szarvasmarha szérum-albumint tartalmazó PBS-sel mostuk, majd a 

FITC-el konjugált ellenanyaggal inkubáltuk. A sejteket ismételten mostuk, majd 

fixáltuk 1% paraformaldehiddel. Az intracelluláris festéshez a sejteket a 
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membránfestés után 4% paraformaldehiddel fixáltuk, szaponin tartalmú oldattal 

permeabilizáltuk, majd ismételten megfestettük a FITC-el konjugált TLR2 

ellenanyaggal. Mosás után a membrán+intracelluláris festésű sejteket is 1% 

paraformaldehiddel fixáltuk, majd 4°C-on tároltuk a lemérésig. Negatív 

kontrollként a megfelelő izotípusú egér immunoglobulinnal kezelt sejtek 

szolgáltak. A festési protokoll ellenőrzésére perifériás vérből izolált limfocitákat 

- amelyek igazoltan erősen kifejezik a TLR2 fehéijét - hasonló módon 

megfestettünk. A sejtek fluoreszcenciáját BD FACSCalibur áramlási 

citométerrel mértük, és a CellQuest szoftver segítségével értékeltük. 

NF-KB reporter assay 

A budezonid és tacrolimus hatását az LPS, illetve TNF-a által indukált 

NF-KB aktivációra NF-KB/luc/neo reporter plazmiddal stabilan transzformált 

HaCaT keratinocitákon vizsgáltuk. A sejteket Győrfy Zsuzsanna (Szegedi 

Biológiai Központ, Biokémia Intézet, Szeged) bocsátotta rendelkezésünkre. A 

sejteket 24-lyukú tálcán 10% FBS-t és 1% antibiotikum/antimikotikumot 

tartalmazó DMEM:F12 1:1 tápfolyadékkal tenyésztettük. Az indukciót 5 pg/ml 

LPS, valamint 5 ng/ml humán rekombináns TNF-a hozzáadásával 12 óráig 

végeztük. Ezután a sejteket feloldottuk és a luciferáz aktivitást Promega 

Luciferase Assay System-el mértük a gyártó utasításai alapján. 

TLR genotipizálás 

Az orvosi diagnózis felállítása után az acne vulgaris-os betegeket három 

alcsoportra osztottuk a tünetek súlyossága szerint: súlyos tüneteket mutató 

csoport (acne conglobata csoport n=17), közepes erősségű tüneteket mutató 

csoport (acne papulo-pustulosa csoport, n=39), illetve enyhe tüneteket mutató 
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csoport (acne comedonica csoport, n=7). A kontroll csoportot olyan egyének 

alkották, akik nem tapasztaltak acnés tüneteket életük során. 

A beleegyező nyilatkozat aláírása után a páciensektől vért vettünk, majd a 

vérből genomi DNS-t izoláltunk A Primer3 softver segítségével megterveztük a 

megfelelő primereket a http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3 honlapon, j 

amelyeket a Szegedi Biológiai Központ Oligonukleotid Laboratóriumában j 

szintetizáltak meg. A PCR 200 ng templát DNS-t, l- l pl 10 pmol/pi primert, 

valamint 25 pl REDTaq ReadyMix-et tartalmazott. A minta felsokszorozása 

BioRad MyCycler Thermal System készülékkel történt. A PCR termékeket 

Quantum Prep PCR Kleen Spin Columns-al tisztítottuk a gyártó utasításai 

alapján, majd az alléleket szekvenálás után (Mezőgazdasági Biotechnológiai 

Kutatóközpont, Gödöllő) a BioEdit program segítségével határoztuk meg. 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3


EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 

Immunomodulátorok hatása a keratinocitákra 

Kísérleteinket először HaCaT keratinocitákon végeztük, melyek jó 

modelljei a normál humán keratinocitáknak. Az immunoszuppresszánsokat 

25 nM és 250 nM koncentrációban alkalmaztuk. Eredményeink alapján 250 nM 

tacrolimus szignifikánsan csökkentette a TLR2 és a TLR4 mRNS expresszióját, 

ezenkívül a budezonid mindkét koncentrációban csökkentette a sejtek IL-8 

mRNS és fehérje szintjét. HaCaT sejteken más vizsgált gének esetében nem 

kaptunk szignifikáns génexpressziós változást. 

A budezonid és a tacrolimus hatását az IL-la, IL-8, TNF-a, TLR2 és 

TLR4 expresszióra normál humán bőrből izolált, tenyésztett keratinocitákon is 

összehasonlítottuk 250 nM koncentráció alkalmazásával. Kísérleteink során a 

budezonid csökkentette mind a konstitutív, mind az LPS-sel indukált IL-8 

mRNS szintet, illetve az LPS-sel indukált fehéije expressziót. A TNF-a mRNS 

szintje szintén csökkent stimulálatlan sejteken, míg a TLR2 expresszié erősen 

megemelkedett mind a nem stimulált, mind az LPS-sel kezelt sejtek esetén a 

budezonid hatására. A TLR2 mRNS expresszióban tapasztalt növekedés fehéije 

szinten is kimutatható volt LPS-sel indukált keratinocitákon. A tacrolimus nem 

változtatta meg a vizsgált gének expresszióját. Mindamellett a budezonid 

szignifikánsan gátolta az NF-KB-fuggő luciferáz riporter gén aktivitását HaCaT 

keratinocitákon LPS, illetve TNF-a indukció után. 

Egyes immunoszuppresszánsok hatását a keratinociták gyulladásos 

jelátviteli mechanizmusaira néhány kutatócsoport korábban szintén vizsgálta, de 

az eredményeik ellentmondóak. Ezek az ellentmondások valószínűleg a 

különböző kísérleti elrendezésből (különböző mintavételi időpont, sejttípus, 

illetve az immunoszuppresszánsok különböző koncentrációja) adódtak. 

Kísérleteink során 250 nM koncentrációban alkalmaztuk a budezonidot és a 
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tacrolimust, amelyről úgy gondoltuk, hogy elégséges a gátló hatás kifejtéséhez 

anélkül, hogy toxikus lenne a sejtekre. 

Vizsgálatainkban csak a tenyészett keratinociták citoszoljában tudtuk 

kimutatni a TLR2 fehérjét, amely sejtek proliferáló, differenciálatlan 

sejtpopulációt reprezentálnak. Lehetséges, hogy ezen sejteknél a TLR2 

sejtmembrán szintű expressziója, illetve a receptor transzportja a sejtfelszínre 

inkább a differenciáltabb sejtekre lehet jellemző. 

A szteroidok jól ismert mellékhatása a szisztémás kezelés során gyakran 

előforduló szteroid acne. A Gram pozitív Propionibacterium acnes 

feltételezhetőleg szerepet játszik az acnéban tapasztalt gyulladásos válasz 

kialakításában. Mivel a TLR2 felismeri a Gram pozitív sejtfal komponenseket, 

lehetséges, hogy a keratinocitákon a szteroidok hatására tapasztalt fokozott 

TLR2 kifejeződés hozzájárulhat a P. acnes-el szemben kialakuló patológiás 

gyulladásos reakcióhoz, amit az acnéban tapasztalunk. Másrészről a lokális 

kortikoszteroid kezelés elősegítheti a bőrfertőzések kialakulását Ez a 

mellékhatás részben létrejöhet a kortikoszteroidoknak a keratinociták citokin 

expressziójára kifejtett gátló hatása miatt is, amellyel elnyomja a sejtek 

immunfunkcióit. Eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a tacrolimus és a 

budezonid eltérő módon hat a keratinocitákra. 

Mikrobiális eredetű vegyületek hatása hüvelyi epitél sejtvonal EL-8, EL-la 

és TNF-a fehérje termelésére 

A hüvelyi epitélium hatékony természetes immunválasz kialakítására 

képes, amellyel megvédi a női reproduktív szervrendszert a bakteriális és 

gombás fertőzésektől. Vizsgálatainkban arra kerestünk választ, hogy hüvelyi 

epitél sejteknél a TLR jelátviteli mechanizmus, illetve a gyulladásos citokinek 

indukciója hozzájárul-e a patogének elleni védekezéshez. Az IL-8 egyike a 

leghatékonyabb, neutrofileket vonzó kemoattraktánsoknak. Az IL-8 befolyásolja 



a neutrofilek baktériumölő képességét, valamint az epiteliális barrieren való 

átjutását is. Kísérleteinkben különböző mikrobiális eredetű vegyületek (LPS, 

PGN, hő-inaktivált C. albicans, zimozán) nagyfokú IL-8 gén aktivációt okoztak 

immortalizált humán hüvelyi epitél sejteken. Eredményeink alátámaszják azokat 

a korábbi eredményeket, amelyek szerint a hüvelyi epitélsejtek gyulladásos 

citokinek termelésével reagálnak különböző mikrobák jelenlétére, és amely 

alapján elmondhatjuk, hogy a hüvelyi epitélsejtek legfontosabb immunfúnkciója 

valószínűleg az immunsejtek felé történő jeladás. 

A TLR2 és TLR4 polimorfizmusok összefüggésének vizsgálata az acnéval 

Korábbi eredményeink alapján tudjuk, hogy bizonyos P. acnes törzsek 

képesek a keratinocitákon a természetes immunválasz aktiválására, és hogy ez 

az indukció TLR2 és TLR4 függő. A keratinocitákon kívül a szőrtüszők belsejét 

borító szebociták, valamint professzionális immunsejtek, mint például a 

makrofágok is expresszálnak TLR-eket, amelyeken keresztül a P. acnes 

hozzájárulhat az acnés lézióknál kialakuló gyulladáshoz. Bár a TLR2 és TLR4 

gének mutációi, illetve polimorfizmusai feltételezhetőleg hozzájárulhatnak az 

acne patogeneziséhez, a jelen vizsgálatainkban tanulmányozott SNP-k mégsem 

bizonyultak az acne kialakulására hajlamosító tényezőknek. Az a tény, hogy 

kísérleteinkben nem találtunk összefüggést az acne és a tanulmányozott TLR2 és 

TLR4 polimorfizmusok között, nem záija ki annak lehetőségét, hogy ezen gének 

más polimorfizmusai részt vehetnek az acne patogenezisében. További 

vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy egyéb TLR2 és TLR4 

polimorfizmusok jelenléte összefüggésben lehet-e az acnéval, illetve hogy ezen 

gének acnéban tapasztalt fokozott kifejeződése a jelátviteli mechanizmus mely 

szintjén jön létre. 



ÖSSZEFOGLALÁS 

Irodalmi adatokból ismert, hogy az epidermális sejtek számos 

immunfolyamatban részt vesznek. Vizsgálataink során további adatokat 

kerestünk arra vonatkozóan, hogy az epidermális sejtek citokin/kemokin 

termelése, illetve TLR2 és TLR4 expressziója milyen módon befolyásolható. 

Összehasonlítva azonos koncentrációjú budezonid és a tacrolimus hatását a 

keratinocitákra, eltérő hatást tapasztaltunk a két immunoszuppresszáns 

alkalmazása során, mely megmagyarázhat egyes hatásbeli, illetve 

mellékhatásbeli eltéréseket a két hatóanyag bőrgyógyászati lokális 

alkalmazásakor. Az általunk kapott eredmények is bizonyítják, hogy mind a 

keratinociták, mind a hüvelyi epitélsejtek expresszálják a felszínükön a TLR2-t 

és a TLR4-et, melyeken keresztül képesek felismerni különböző mikrobiális 

molekulaszerkezeteket, és így hozzájárulhatnak számos bőrbetegség 

patogeneziséhez. Irodalmi adatok utalnak arra, hogy a TLR-ek szerepet 

játszanak az acne kialakításában, így feltehetően a TLR génen megjelenő 

polimorfizmusok, illetve mutációk is részt vehetnek az acne iránti fogékonyság 

befolyásolásában. Bár vizsgálatainkban nem sikerült kapcsolatot találni az acne 

és a vizsgált két-két TLR2 és TLR4 polimorfizmus megléte között, nem zárható 

ki, hogy ezen gének más polimorfizmusai hozzájárulnak az acne 

patogeneziséhez. 
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