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Bevezetés
Az 1-es típusú cukorbetegség (T1DM) a hasnyálmirigy ß-sejtjeinek
folyamatos pusztulását okozó autoimmun folyamat következménye. A
T1DM gyakorisága 0,4 % a kaukázusi populációban. Genetikai és
környezeti tényezık is felelısek a betegség kialakulásáért. Erre utal a
monozigóta ikreknél megfigyelhetı 50 %-os, illetve nem monozigóta
ikreknél kimutatott 5-6 %-os konkordancia. Bár a betegségnek létezik
monogénes formája is, a T1DM öröklıdése döntıen poligénes jellegő. A
genetikai fogékonyság kb. 50 %-ért a HLA-régió génjei a felelısek. Egyéb
gének jelentısége sokkal kisebb, ugyanakkor a diabétesz kialakulásáért
felelıs

lókuszok

felderítése

a

betegség

patofiziológiájának

jobb

megismeréséhez illetve pontosabb individuális rizikóbecsléshez vezethet.
Az elmúlt 20 évben számos citokin szerepét igazolták a T1DM
kialakulásában. Jelenlétük kimutatható a diabétesz állatmodelljeibıl (BB
patkány, NOD egér) és elhunyt T1DM-ben szenvedı betegekbıl származó
Langerhans szigetekben.
A cöliákia (CD) a vékonybél súlyos gyulladással járó betegsége, melynek
kialakulásában a gliadinnak van szerepe. A cöliákia prevalenciája T1DM
gyerekekben a normál populációnál magasabb. A diabétesz fellépéséért
felelıs autoimmun környezet elısegítheti a szintén autoimmun jelleggel
bíró CD kiakulását.
A gyulladásos folyamatokban szerepet játszó fehérjék génjein elhelyezkedı
polimorfizmusok a kódolt fehérjék mennyiségi és minıségi változása révén
fontos szabályozó szerepet játszhatnak T1DM, CD illetve mindkettı
kialakulásában.
A TNFα és IL-1β proinflammatorikus citokin, melyeket T1DM kialakulása
során a hasnyálmirigy szigeteit infiltráló aktivált makrofágok termelnek. Az
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IL-6 autoimmun diabéteszben egyrészt a gyulladásos folyamatokat segítheti
elı, másrészt a celluláris neogenezist befolyásolva protektív, regeneráló
szereppel bír. A hısokk fehérjék (HSP), vagy stresszfehérjék a szervezett
legkonzervatívabb polipeptidjei közé tartoznak, melyek stresszre adott
válaszreakció során citoprotektív szereppel bírnak. A hasnyálmirigy
szigeteiben lokálisan elválasztott HSP a TNFα β-sejtekre gyakorolt
citotoxikus hatását is mérsékli.
A gyulladásos folyamatban részt vevı citokinek és fehérjék közül a TNFα 238

A, IL-1β

3954

T, IL-6

-174

G és HSPA1B

1267

A allél hordozása jár együtt

magasabb citokin ill. fehérjeprodukcióval. A TNFα

-238

A polimorfizmus

TNFα produkcióra gyakorolt hatása még nem tisztázott, azonban számos
autoimmun-, illetve gyulladásos betegséggel mutatott összefüggést.
A TLR4 (toll like receptor 4) és a CD14 egy baktériális lipopoliszacharid
(LPS) receptor komplex része. Elsısorban a veleszületett immunitásban
játszanak szerepet. A CD14 illetve TLR4 génjein található polimorfizmusok
a receptor szerkezetének megváltoztatásával növelhetik a fertızésre adott
válaszreakció mértékét. Az erısıdı gyulladásos folyamatok a jejunális
mukóza diszrupciójához vezethetnek, mely a lamina propriában emelkedı
gluténszint által a CD kialakulásának esélyét növeli.
TLR-4 896G allél hordozása kisebb fehérjeprodukcióval jár.
A homozigóta CD14 -260TT genotípus magasabb CD14 expressziót okoz.
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Célkitőzések
1. A gyulladásos folyamatokban szerepet játszó citokinek és fehérjék
polimorfizmusai (illetve ezek kombinációja) és a T1DM kialakulása illetve
diagnosztizálásakor fennálló életkor közti kapcsolat kutatása:
- TNFα promoter régió G-308A polimorfizmusa
- IL-1β exon 5 C3954T polimorfizmusa
- IL-6 promoter régió G-174C polimorfizmusa
- HSPA1B (HSP72) A1267G polimorfizmusa
2. A gyulladásos folyamatokban szerepet játszó citokinek és fehérjék
polimorfizmusai illetve HLA-DQ haplotípusok és a T1DM betegekben
fellépı cöliákia közti kapcsolat kutatása:
- TNFα promoter régió G-308A - and G-238A polimorfizmus
- CD14 promoter régió C-260T polimorfizmus
- TLR-4 A896G polimorfizmus
- HLA DQ haplotípusok
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Beteganyag és módszer

Vizsgált populáció
A vizsgálatba Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinikáján
gondozott T1DM-ban illetve cöliákiában szenvedı gyermeket vontunk be.
A diabéteszes gyermekek klinikai adatait Microsoft Access adatbázis
felhasználásával dolgoztuk fel.
Kontroll csoportként egészséges magyar véradók eredményeit (saját
mérések, illetve az irodalom alapján) illetve egészséges újszülöttek
anyagcsere szőrıvizsgálat céljából levett vérének eredményeit (saját mérés)
használtuk fel. HLA-DQ genotípus kontrollját szervdonorok OVSZ által
meghatározott eredményei képezték.

Genetikai vizsgálatok
A vérminták fehérvérsejtjeibıl a DNS-t Miller módszerével vontuk ki. A
TNFα, IL-1β, IL-6, HSPA1B, TLR4, CD14 polimorfizmusokat polimeráz
láncreakció (PCR) - restrikciós fragment hosszúság polimorfizmus (RFLP)
módszerrel vizsgáltuk. A PCR alapú HLA-DQ tipizálás kisfelbontú kit
felhasználásával a gyári leírásnak megfelelıen történt.

Cöliákia diagnosztizálása
Szérum IgA endomizium-ellenes antitest (EMA) meghatározása indirekt
immunfluoreszcens módszer segítségével történt.

A fals negatív

eredmények kizárására szérum IgA szintet is mértünk. Jejunális biopsziát
két független (egymástól 3 hónapnyi távolságban levett) vérmintában
észlelt EMA pozitivitás esetén végeztünk. A biopsziát a duodenojejunális
átmenetben a Treitz szalagnál vettük Crosby kapszula segítségével. A
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cöliákia diagnózisát csak szövettani vizsgálattal kimutatott szubtotális
illetve totális villózus atrófia esetén állítottuk fel.

Statisztikai módszerek
A különbözı csoportoknál vizsgáltuk a Hardy-Weinberg kritériumok
fennállását. Kategórikus adatok összehasonlításánál χ2 próbát illetve Fisher
tesztet alkalmaztunk.
A polimorfizmusok és folyamatos változók közti kapcsolatot normál
eloszlás esetén (pl.: HbA1C, inzulin igény) kétmintás t-teszttel, illetve
egyszempontos variancia analízissel (ANOVA); nem normál eloszlás esetén
(diabétesz kezdetekor életkor, diabétesz tartama) pedig Mann-Whitney,
illetve Kruskal-Wallis teszttel valamint Dunn próbával vizsgáltuk. Az IL-6
T1DM kezdetétere gyakorolt független hatásának kimutatására többszörös
logisztikus regressziót alkalmaztunk
A statisztikai számításokat SPSS 11.5 illetve S.A.S. 8.2 szoftverrel végeztük
el.
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Eredmények
1. A TNFα G-308A polimorfizmusa nem mutatott összefüggést a T1DM
diagnosztizálásakor fennálló életkorral. T1DM esetén a magasabb
citokinprodukcióval járó TNFα (-308)A allél hordozása az egészséges
egyénekben mért magyar referenciaértékhez képest gyakrabban fordult elı.
2. Az IL-1ß C3954T polimorfizmusa nem mutatott összefüggést a T1DM
diagnosztizálásakor fennálló életkorral. T1DM esetén a magasabb
citokinprodukcióval IL-1ß

(3954)T

allél hordozása

az

egészséges

egyénekben mért magyar referenciaértékhez képest gyakrabban fordul elı.
3.

Az

IL-6

G-174C

polimorfizmusa

összefüggött

a

T1DM

diagnosztizálásakor fennálló életkorral. Az IL-6 (-174)CC genotípus esetén
az átlagéletkor alacsonyabb volt az IL-6 (-174)G allélt hordozó
gyermekekhez képest.
4. Az IL-6 (-174)CC genotípus és a T1DM diagnosztizálásakor fennálló
fiatalabb életkor közti összefüggés csak magasabb citokin produkcióval járó
IL-1ß (3954)T allél vagy TNFα (-308)A allél egyidejő hordozásakor
mutatható ki.
5. HSPA1B (HSP72) A1267G polimorfizmus összefüggést mutatott a T1DM
kialkulásával. HSPA1B (1267)G allél hordozása a T1DM kialakulására
nézve fokozott kockázatot jelent.
6. A TNFα (-308)A illetve HSPA1B (1267)G allél együttes hordozása
esetén a T1DM kialakulásának kockázata a TNFα (-308)A illetve HSPA1B
(1267)G allélt nem hordozó kontrollcsoporthoz képest 2,38-szor magasabb
volt.
7. A TNFα G-308A polimorfizmus nem mutatott összefüggést a cöliákia
elıfordulásával T1DM-ben szenvedı gyermekeknél. A TNFα (-238)A allél
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hordozása a cöliákia

kialakulásának kockázatát a T1DM-ben szenvedı

betegeknél 4,07-szeresre emelte az allélt nem hordozó egyénekhez képest.
8. A TLR-4 A896G SNP nem mutatott összefüggést sem a T1DM, sem a
cöliákia kialakulásának kockázatával. A CD14 (-260)TT genotípus a
kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan alacsonyabb arányban fordult elı
csak T1DM-ben szenvedı betegeknél, a különbség egyidejőleg fennálló
T1DM és cöliákia esetén azonban már nem mutatható ki.
9. A homozigóta HLA-DQ8 genotípus szignifikánsan gyakrabban fordult
elı T1DM-ben szenvedı betegeknél a cöliákiás páciensekhez képest.
Cöliákiás betegeknél a homozigóta és heterozigóta HLA-DQ2 (DQ8-)
genotípus a T1DM-ben szenvedı betegekhez illetve kontroll csoporthoz
képest

szignifikánsabb

gyakrabban

fordul

elı.

A

T1DM

és

a

T1DM+cöliákia csoportban a HLA DQ2/8 heterozigóta genotípus
szignifikánsabb gyakoribb a cöliákiás betegcsoporthoz illetve kontroll
csoporthoz képest.
Munkánkban a magasabb citokin produkcióval járó TNFα

-308

AA és AG

genotípusok és alacsonyabb fehérjeprodukcióval járó HSPA1B

1267

AG és

GG genotípusok együttes elıfordulása szignifikánsabb gyakoribb volt
diabéteszes betegekben a kontroll csoporthoz képest. A TNFα egy
proinflammatorikus citokin, mely a destruktív inzulitisz kialakulásában és
fenntartásában is szerepet játszhat, míg az alacsonyabb HSP72 produkció
miatt a ß-sejtek védtelenebbé válnak a károsító autoimmun folyamatokkal
szemben. A leírt mechanizmus magyarázhatja a polimorfizmusok és T1DM
kialakulása közti kapcsolatot. Ugyancsak összefüggés találtunk az IL-6

-

174

G allél hordozása és a T1DM diagnosztizálásakor fennálló idısebb

életkor közt, a kapcsolat csak magasabb citokin produkcióval járó IL-1ß
(3954T allél) vagy TNFα genotípus egyidejő hordozásakor mutatható ki. A
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nagyobb mennyiségben termelıdı IL-6 β-sejt protektív szerepe a T1DM
kialakulásának késleltetésében nyilvánul meg.
.A TNFα G-308A polimorfizmus nem mutatott összefüggést a cöliákia
elıfordulásával T1DM-ben szenvedı gyermekeknél, míg a TNFα (-238)A
allél hordozása a cöliákia kialakulásának kockázatát a T1DM-ben szenvedı
betegeknél négyszeresére emelte az allélt nem hordozó egyénekhez képest.
Ez utóbbi összefüggés funkcionális jelentısége még nem ismert.
A TLR-4 A896G SNP nem mutatott összefüggést sem a T1DM, sem a
cöliákia kialakulásának kockázatával.
A diabéteszes betegekben a magasabb fehérjeprodukcióval járó CD14

-

260

TT genotípus ritkábban fordult elı, míg CD és T1DM egyidejő

jelenlétekor ez az eltérés már nem figyelhetı meg. A CD14 fontos szerepet
játszik CD kialkulásáért felelıs gyulladásos folyamatokban, de T1DM
patogenezisében protektív szereppel bírhat.
Vizsgálatunkban az irodalmi adatoknak megfelelıen a cöliákiás betegeknél
a homozigóta és heterozigóta HLA-DQ2 (DQ8-) genotípus a T1DM-ben
szenvedı betegekhez illetve kontroll csoporthoz képest szignifikánsabb
gyakrabban fordul elı. A homozigóta HLA-DQ8 genotípus a T1DM-ben
szenvedı betegeknél a cöliákiás páciensekhez képest szignifikánsan
nagyobb számban volt kimutatható. Amennyiben a két betegség egymással
társult, úgy a HLA DQ2/8 heterozigóta genotípus jelentısége nı meg.
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