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„Soha ne úgy gondolj tanulmányaidra, mint kötelességre,  

hanem, mint irigylésre méltó lehetőségre;  

megismerni a szépség felszabadító erejét a szellem birodalmában  

saját kedvedre és a közösség hasznára, 

amelyhez későbbi munkád tartozik.” 

Albert Einstein 
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1. RÖVIDÍTÉSEK 

 

AADC   Aromatic L-amino acid decarboxylase 

(aromás L-aminosav dekarboxiláz)  

AD    Autoszómális domináns 

APS    Autoimmun poliendocrinopathia szindróma  

APS1   1. típusú autoimmun poliendocrinopathia szindróma 

APECED Autoimmun polyendocrinopathia-candidiasis-ectodermalis dystrophia 

szindróma  

AR   Autoszómális recesszív 

bp   Bázispár 

BCR    B cell receptor (B-sejt receptor) 

BTK    Bruton tirozin kináz 

Ca+   Kálcium 

CD   Cluster of differentiation 

cDNS   Complementary dezoxiribonukleinsav 

CMC    Chronicus mucocutan candidiasis (krónikus mucocutan candidiasis) 

CYP 1A2  Cytochrom P450 1A2   

DCs    Dendritic cells (dendritikus sejtek) 

DNS   Dezoxiribonukleinsav  

CTD    C-terminalis domén 

DOCK8   Dedicator of cytokinesis 8 gén 

EDTA   Etilén-diamin-tetraacetát 

ELISA   Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay 

GAD-65  Glutamic acid decarboxylase-65 (Glutaminsav dekarboxiláz-65)  

gDNS   Genomiális DNS  

HIES    Hyper-IgE szindróma  

HSR   Homogeneously staining region  

IFN   Interferon 

IFN –ω  Interferon-omega 

Ig   Immunglobulin 

IL   Interleukin 

IL-6R    Interleukin 6 receptor 

JAK    Janus kináz  
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kDa   KiloDalton 

KKE    Kelet- Közép-Európa  

LPS    Lipopoliszacharid 

m   Mutáns 

MCP-1   Monocyte chemotactic protein-1 (monocita kemotaktikus protein-1) 

MHC   Major Histocompatibility Complex 

mTEC    Medullary Thymic Epithelial Cells (tímusz-velőállomány epithelsejt) 

NALP5  NACHT leucin-rich repeat protein-5 

NFκB   Nuclear factor kappa B 

NLS   Nuclear localization signal domén  

pg   Pikogramm 

PH    Pleckstin homológ domén 

PHD1    Zinc-finger motifs domain 1 (cinkk-ujj-kötő domén 1) 

PHD2    Zinc-finger motifs domain 2 (cink-ujj-kötő domén 2)  

PID   Primer immundefektus  

PRR    Prolin-rich region 

SAND   DNS kötő domén 

SCC   Side-chain cleavage enzyme 

SH1   Src- homológ 1 domén, Tirozin kináz domén 

SH2   Src- homológ 2 domén  

SH3   Src- homológ 3 domén  

STAT1   Signal transducer and activator of transcription-1 

STAT3   Signal transducer and activator of transcription-3 

STAT5   Signal transducer and activator of transcription-5 

TLR    Toll-like receptor 

TNF-α   Tumor nekrózis faktor-alfa  

TPH    Triptofán-hidroxiláz  

Tyk 2   Tirozin kináz 2 gén 

XLA X-linked agammaglobulinaemia (X-kromoszómához kötött 

agammaglobulinaemia) 

vt   Vad típus  

17-OH   17-hidroxiláz 

21-OH   21-hidroxiláz 
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2. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 

 

 Az immunrendszer megfelelő működése meghatározó szerepet játszik a szervezet 

egyensúlyának biztosításában. Az immunrendszer csökkent működését vagy hiányát 

immundefektusnak vagy immunhiányos állapotnak nevezzük, amely lehet szerzett vagy 

veleszületett. Primer immundefektusról (PID) beszélünk, amikor az immunhiány az 

immunrendszer öröklött rendellenességének a következménye, ami különböző fertőzések, 

autoimmun és daganatos betegségek kialakulására hajlamosít. Immundefektusra utalhat a 

krónikus étvágytalanság, az emésztési és felszívódási zavar, a gyakori hőemelkedés és láz, 

vérzékenység és a súlyos oltási reakció. Gyakoriak a visszatérő, súlyos lefolyású, terápiára 

rosszul reagáló fertőzések, amelyek gyakran maradványtünetekkel gyógyulnak. A primer 

immundefektusok a ritka betegségek csoportjába sorolhatók, bár együttes gyakoriságuk 

1:250-1:500 közötti. Ezen betegségek klinikai jelentősége nagy, mert a betegek állandó, egész 

életen át tartó gondozásra és kezelésre szorulnak. A primer immundefektusok prognózisa 

annál rosszabb, minél későbbi életkorban ismerik fel a betegséget és kezdik a kezelést. 

Az első veleszületett immunhiány betegséget, az X-kromoszómához kötött 

agammaglobulinaemiát, 1952-ben Ogden Bruton amerikai orvos ismerte fel, amit több 

évtizedes kutatómunka követett. Napjainkban több mint 200 primer immunhiány betegségről 

tudunk, és több mint 150 primer immundefektus genetikai hátterét ismerjük. A molekuláris 

genetikai vizsgálatok elősegítik a pontos diagnózist felállítását, gyakran még a klinikai 

tünetek megjelenése előtt. A korai, biztos diagnózis segíti a fertőzések kialakulásának 

megelőzését és a korai, adekvát immunterápiát. A molekuláris biológiai vizsgálatok lehetővé 

teszik a genetikai tanácsadást, a hordozóállapot kiszűrését, a praenatális diagnózist, aminek 

óriási jelentősége van a családtervezésben; segíthetik felderíteni a génekről átíródó fehérjék 

funkcióját, megismerhetjük a betegség patomechanizmusát, és lehetőséget adnak a legújabb 

terápia alkalmazására, a génterápiára.  

A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Infektológiai és 

Gyermekimmunológiai Tanszék Molekuláris Genetikai Laboratóriumában jelenleg 44 gén 

mutáció analízisének elvégzésére van lehetőség primer immundeficienciában szenvedő 

betegek és családtagjaik számára.   

Kutatómunkám során három immunhiány betegség esetében kerestem a betegségért 

felelős genetikai eltérést, vizsgáltam az immundeficienciák genetikai spektrumát és 

molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával törekedtem a betegségek 

patomechanizmusának a jobb megismerésére.  
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1 X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemia (XLA) 

 

Az X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemia (XLA) vagy Bruton 

agammaglobulinaemia elsőként leírt primer immundefektus, amelyet 1952-ben Ogden Bruton 

publikált, aki recidiváló, súlyos fertőzésben szenvedő fiúgyermekben a gammaglobulinok 

teljes hiányát észlelte a fehérje elektroforézis képen (Bruton, 1952).   Bruton közleményét 

követően növekedett a diagnosztizált betegek száma, a betegek adatai alapján egyértelművé 

vált, hogy a betegség X-kromoszómához kötötten öröklődik (Conley, 2005). Az 1970-es 

években vált ismerté, hogy az XLA-s betegek perifériás vérében a B-sejtek alacsony számban 

vannak jelen. A csontvelői vizsgálatokból kiderült, hogy az XLA oka a B-lymphocyták érési 

folyamatának korai stádiumában bekövetkező zavar (Conley, 2005). 1986-ban linkage 

vizsgálattal a betegségért felős gént az X-kromoszóma hosszú karjának középső régiójára 

lokalizálták (Kwan, 1986). Majd 1993-ban két kutatócsoport egymástól függetlenül, egy 

időben azonosította a betegségért felelős gént (Vetrie, 1993; Tsukada,1993). 

 

Az XLA klinikai és immunológiai jellemzői 

  A betegség tünetei az anyai immunglobulinok katabolizmusát követően, 4-6 hónapos 

korban jelentkeznek. Az XLA klinikai manifesztációi közzé tartoznak, a felső-, alsó légutak 

és a bőr visszatérő fertőzései, meningoencephalitis, gastroenteritis és conjunctivitis. A 

betegeknél kialakulhat arthritis, hepatitis, ostemyelitis és elhúzódó enterovírus okozta 

infekciók (Winkelstein et al, 2006). A visszatérő infekciók helye főleg a sinopulmonalis 

traktus, manifesztációi az otitis media, sinusitis, bronchitis és pneumonia. A leggyakoribb 

kórokozók a poliszacharid tokkal rendelkező baktériumok: Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarhalis, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas 

aeruginosa. Az antibiotikum kezelés hatására kezdetben elérhető a klinikai tünetmentesség, 

de a későbbiekben a fertőzéses epizódok elhúzódóbbak lesznek. A bakteriális fertőzések 

purulens bőrfertőzéseket is eredményezhetnek (Ochs, 1996; Plebani, 2002). 

 Az echo-vírusok és a coxsakie-vírusok visszatérő vagy krónikus meningoencephalitist 

okoznak, melyek gyakran letális kimenetelűek. Az enterovírusok dermatomyositishez hasonló 

tüneteket is kiválthatnak, ilyenkor nem ritka a polyarthritis egyidejű jelentkezése (Winkelstein 

et al, 2006).  
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A betegekben ritkán malabsorptio szindróma alakul ki, ami gyarapodási zavarral, esetleg 

növekedési retardációval jár. A felszívódási zavar hátterében gyakran Giardia lamblia 

fertőzés áll (Ochs, 1996; Plebani, 2002). 

Fizikális vizsgálat során feltűnő a nyaki, hónalji és az inguinális tájékon a nyirokcsomók 

hiánya. A torok vizsgálatakor nem láthatóak tonsillák, a betegek lázas fertőzéseit nem kíséri 

lépduzzanat és a nyirokcsomók megnagyobbodása.  

A betegek immunfenotípusára jellemző a gammaglobulinok százalékos arányának 

kifejezett csökkenése, és kevés a szérumfehérjék összmennyisége is. A kvantitatív 

immunglobulin-vizsgálatok alkalmával igen alacsony, esetleg nem is mérhető az IgM-, az 

IgA-, az IgE- és az IgD-szint, az IgG-szint pedig nem haladja meg a 2 g/l értéket. A szérum-

immunglobulin szintek vizsgálata melett szükséges a teszt-immunizáció, melynek 

alakalmával a immunrendszer ismert antigénekkel szembeni antitest termelését vizsgáljuk.  

A perifériás vérben a limfociták száma általában normális, de ezek a sejtek csaknem 

kizárólag T-limfociták. Egészséges kontrollban a limfociták 5-15 %-a CD19+ B-sejt, addig az 

XLA-s betegek esetében a CD19+ sejtek aránya < 0,1 % (Cooper, 2003). A T-sejtek abszolút 

száma, az alcsoportok aránya és a celluláris immunreaktivitásuk normális. A perifériás 

nyirokszervek B-sejt dependens régiói fejletlenek, míg a T-sejt-dependens régióban a limfoid 

sejtek száma normális. A keringésben és a perifériás nyirokszervekben nincsennek jelen 

felszíni immunglobulinokat hordozó, érett B-sejtek. A csontvelőben CD19+, CD34+, pro-B-

sejtek aránya normális, de csak igen kevés a pre-B-sejt és az érett, immunglobulinreceptort 

hordozó B-sejt. A malabsorptio miatt esetlegesen elvégzett vékonybél-biopszia alkalmával a 

bélfal lamina propria rétegében a plazmasejtek hiányoznak. 

 

Bruton tirozin kináz  

A betegség hátterében a 659 aminósavból felépülő, 77 kDa molekulasúlyú bruton tirozin 

kináz (BTK) defektusa áll. A BTK igen konzervatív fehérje, számos faj szervezetében 

megtalálható; a Drosophilák esetében a genitáliák hím irányú fejlődéséhez szükséges, míg 

emlősökben az immunrendszer fejlődéséhez és működéséhez elengedhetetlen. Egyaránt 

expresszálódik a B-sejt fejlődési vonalaiban és a myeloid sejtvonalban (Lindvall, 2005; 

Fiorini, 2004). A BTK legnagyobb mennyiségben a csontvelő eredetű hematopoetikus 

őssejtekben, közös lymphoid progenitor sejtekben, az érésben lévő B- és myeloid sejtekben 

expresszálódik. Viszont az érett, nyugvó sejtekben a BTK expressziójának a csökkenése 

figyelhető meg, valamint nem mutatható ki BTK expresszió a plazmasejtekben és a T-

sejtekben (Mohamed, 2009). A BTK nem csak a B-sejtek érésében játszik szerepet; a BTK 
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hiánya a vérlemezkék és makrofágok defektusát is eredményezi, valamint a BTK deficiens 

egereknél az osteoclastok érésének károsodását figyelték meg. A BTK a sejten belül főleg 

citoplazmatikusan helyezkedik el, plazmamembránba történő lokalizációja kritikus lépése a 

BTK foszforilációjának és aktiválásának. A lokalizácót a BTK PH doménje és a 

foszfatidilinozitol-3,4,5-triszfoszfatáz biztosítja. A BTK protein kimutatható a sejtmagban is, 

bejutásához szükséges a PH doménen belül elhelyezkedő nucleáris lokalizációs szignál 

(NLS). A nukleáris export exportin (nuclear export receptor CRM1) mediált folyamaton 

keresztül történik (Mohamed, 2009). 

A BTK protein 5 doménből épül fel (1. ábra). Az N-terminális szakaszon helyezkedik el a 

pleckstin homológ (PH) domén, lizingazdag régiójával a sejtmembránhoz kapcsolódik, 

foszfoinozitol-4,5-diszfoszfáton keresztül; kötni képes a G-proteint, a protein kináz C-t és a 

foszfatidil inozitolt. A Tec- homológ (TH) domén egy multifunkcionális domén, prolin 

gazdag régió, amellyel képes felismerni a jelátvitelben fontos szerepet játszó fehérjék (protein 

tirozin kináz) Src- homológ régióit. Az Src- homológ 3 (SH3) domén különböző adapter 

molekulák prolin gazdag régióját felismeri és kapcsolatba lép velük. A negyedik domén az 

Src- homológ 2 (SH2) domén, amely foszfolipáz C-t köti és aktiválja azt, a jelátviteli kaszkád 

fehérjéinek foszfotirozin csoportjához kötődik és intracelluláris szignált is biztosít. A C-

terminálisan végen elhelyeződő kináz aktivitással rendelkező SH1 domén (tirozin kináz 

domén) két részből épül fel. Az 5 antiparalel β-lemezből álló kisebb N-terminális rész az ATP 

kötésért felelős, míg a nagyobb, C terminális része pedig a szubsztrát kötésért felelős, ami 7 

ά- hélixből áll (Saha, 1997; Holinski-Feder, 1998; Mohamed, 1999; Lindvall, 2005). 

 

1. ábra. BTK protein szerkezete 
PH, pleckstin homológ domén; TH, Tec- homológ domén; SH3, Src- homológ 3 domén; SH2, Src- homológ 2 

domén; SH1, tirozin kináz domén 

 

A BTK számos jelátviteli útvonal fontos eleme. A szignálútvonal első szereplői a 

különböző sejtfelszíni receptorok (B sejt receptorok, Fc-receptorok, Toll-like receptorok, 

citokin receptorok) (Conley, 2005). A legjelentősebb BTK által közvetített jelátviteli útvonal 

első eleme a B-sejt receptor (BCR), amely a B-sejtek plazmamebránjában foglal helyet. 

Citoplazmatikusan ITAM (Immunreceptors Tyrosine-based Activation Motif) motívumokat 

tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a szignálút folyamatában. Az ITAM motívumon gyors 
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és átmeneti foszforiláció megy végbe a receptorok agregációját követően a src családba 

tartozó protein tirozinkinázok által. A foszforilált ITAM dokkoló helyet jelent az SH2-domént 

tartalmazó BTK protein számára. 

Stimulálatlan sejtben a BTK legnagyobb része a citoplazmában foglal helyet, a BCR 

aggregációját követően az enzim 30%-a a membrán BTK-szignaloszómáiba transzportálódik. 

A BTK-szignaloszóma egy lipid-tutaj, amely koleszterolban és szfingolipidekben gazdag 

sziget a plazmamembránban, ahová a BTK jelátvitelben szereplő molekulák (Src családba 

tartozó kinázok, foszfoinozitol-3-kináz, protein kináz C, foszfolipáz C-γ) csoportosulnak. A 

BCR aktivációnak köszönhetően a foszfoinozitol-3-kináz foszforilálja a foszfatidilinozitol-

4,5-biszfoszfátot (PIP2) és a sejtmembrán belső oldalán foszfatidilinozitol-3,4,5-triszfoszfát 

(PIP3) szint emelkedését okozza. A PIP3 kötődik a BTK PH-doménjéhez, a BTK a 

szignaloszómába transzlokálódik, majd az SH1-domén 551. poziciójú tirozinja 

foszforilálódik, ezzel fokozódik a BTK enzimatikus aktivitása. A folyamatot az SH3-

doménen lévő 223. aminósav tirozin autofoszforilációja követi (2. ábra) (Lindvall, 2005).  

 

 
2. ábra. Bruton tirozin kináz (BTK) által közvetített jelátviteli útvonal (Lindvall, 2005) 
BCR, B-sejt receptor; PIP3, foszfatidilinozitol-3,4,5-triszfoszfát; BTK, Bruton tirozin kináz; PLC- γ, foszfolipáz 

C- γ; PIP2, foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát; DAG diacil glicerol; IP3, inozitol-triszfoszfátra; Ca+, kálcium  

 

A foszforilált BTK aktiválja a foszfolipáz C-γ-t (PLC- γ), amely a sejtmembrán 

foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfátját (PIP2) hidrolízis révén diacil glicerolra (DAG) és 

inozitol-triszfoszfátra (IP3) bontja. Az IP3 emeli a citoszol szabad kálcium (Ca+) 

koncentrációját az intracelluláris Ca+ raktárak kiüritésével és az extraceluláris Ca+ 

beáramlásával (Ca+-influx); a DAG a protein kináz C-t aktiválja (2. ábra).  

A jelátviteli útvonal eredményeként a BTK szabályozza a B-sejtek osztódását, 

differenciálódását és apoptózisát, befolyásolja a génexpressziót és citoszkeletális 
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átrendeződést eredményez. A protein kináz C a BTK dowregulációját is eredményezi, amely a 

negatív feedback mechanizmus része. A BTK negatív szabályozójaként ismert a Pin1 (protein 

interacting with NIMA1), amely egy prolyl izomeráz. A Pin1 a BTK proteinhez kötődve 

megváltoztatja a BTK konformációját, ezzel meggátolva a foszforilációs folyamatokat 

(Lindvall, 2005; Mohamed, 2009).  

A BTK funkcionális jelentősége nem csak a kináz tevékenységének köszönhető, hanem 

képes összekapcsolni a különböző jelátviteli folyamatok alapvető elemeit a PH doménje általi 

fehérje-fehérje kölcsönhatás révén (Conley,2005). A BTK képes kapcsolatba lépni a a Toll-

like receptor (TLR) család tagjaival (TLR4, TLR6, TLR8, TLR9) és a TLR szignál útvonal 

proteinjeivel, mint például a MyD88 (myeloid differentiation protein 88), a Mal (MyD88 

adapter-like protein) és az IRAK-1 (interleukin-1 receptor-associated kinase-1), ezáltal fontos 

alkotója a TLR jelátviteli folyamatainak. Ezáltal szerepe van a veleszületett és az adaptív 

immunrendszer sejtjeinek működésében (Mohamed, 2009). A BTK a TLR9 aktiváció által 

hatással van a pro-inflammatorikus citokinek (interleukin-6, tumor nekrózis faktor-α, 

IL12p40) termelésére. A BTK hiányos B-sejtek hatékonyabban reagálnak a CpG-DNS 

stimulációra, és nagyobb mennyiségben termelnek pro-inflammatorikus citokineket. A BTK 

transzkripciós faktorokhoz (BAP/TFII-I, Bright) kötődik és foszforilálja azokat, ezáltal sejtek 

aktivációját eredményezi (Conley, 2005).  Az NFκB p50 és p65 alegységei kötődni képesek a 

BTK promoteréhez autoregulációs hálózatot alkotva, így a BTK szabályozni képes az NFκB 

és önmaga átírását (Mohamed, 2009).   

 

Molekuláris genetika 

A Bruton tirozin kináz kódolását a 37,5 kb nagyságú BTK gén végzi, ami az X-

kromoszóma hosszú karjának középső részén, a Xq21.3-Xq22 pozícióban helyezkedik el.  A 

BTK 19 exonból épül fel, melyből 18 exon vesz részt a fehérje kódolásában. 

A BTK génen napjainkra több mint 800 mutációt írtak le (www.hgmd.cf.ac.uk). A 

mutációk a BTK valamennyi doménjét érintik. A genetikai eltérés eredményeként a BTK 

enzimaktivitása csökkenhet, a protein instabillá válhat, megrövidült, csonkolt fehérje 

szintetizálódhat, csökkenhet a BTK expressziója, vagy az enzim teljes hiánya figyelhető meg, 

valamint megváltozhat a BTK sejten belüli lokalizációja, a célmolekulák spektruma (Cooper, 

2003). Számos mutáció az enzim működése szempontjából fontos, konzervatív szekvenciákat 

érint, főlg a CpG tartalmú, arginint kódoló tripletteket. A jelátvitel során a foszforilációs 

target helyen, a 223 és 551 pozícióban eddig még nem írtak le mutációt (Lindvall, 2005). Az 
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esetek 50%-ában a családi anamnézis negatív, a betegség új mutáció eredményeként jön létre 

(Conley, 2002).  

A genotípus-fenotípus közötti kapcsolatot tekintve nem lehet egyértelmű összefüggést 

mondani. A BTK génen leírt mutációk spektruma igen széles, szinte minden érintett családnak 

„saját” mutációja van, és nem ismert olyan mutáció, ami a beteganyag több mint 3%-t 

érintené (Conley, 2005). Az adatbázisokban szereplő betegek néhány kivételtől eltekintve a 

klasszikus XLA-ra jellemző súlyos klinikai képet mutattak. Valószínűsíthető, hogy bizonyos 

szigorúan konzervatív aminósavakat (lizin 430) érintő missense mutációk, és azon nukleotid 

cserék, amelyek szerkezetileg nagymértékben eltérő tulajdonságú aminósavakat kódolnak 

mindig klasszikus klinikumot eredményeznek. Ha a nukleotid csere szerkezetileg hasonló 

aminósavat eredményez az eredetihez képest, akkor a klinikai kép enyhébb, kevésbé súlyos 

lesz (Lindvall, 2005). 

 

3.2 Hyper-IgE szindróma (HIES) 

 

A Hyper-IgE szindróma (HIES) vagy közismertebb nevén Jób-szindróma, egy 

veleszületett immunhiányos állapottal járó megbetegedés, melyre jellemző a szérum magas 

immunglobulin E (IgE) mennyisége, dermatitis, visszatérő bőr- és tüdőfertőzések. 

Gyakorisága a populációban 1:500.000. A HIES-nak két formája ismert, az autoszómális 

domináns öröklődésmenetű hyper-IgE szindróma, melynek hátterlben a STAT3 gén mutációja 

áll, és a recesszív forma, ami a Tyc2 és a DOCK8 deficienciával hozható összefüggésbe 

(Freeman, 2008) 

 

Autoszomális domináns hyper-IgE szindróma 

   A hyper-IgE szindrómát (HIES), mint Jób-szindrómát Davis és munkatársai 

publikálták 1966-ban, az elnevezés a bibliai Jóbra utal, aki bőrgyulladásoktól (kelésektől, 

fekélyektől) szenvedett (Davis, 1966). Buckley és munkatársai 1972-ben felismerték az 

extrémen magas szérum IgE szintet (Buckley, 1972), majd 1973-ban vált ismerté a neutrophil 

granulocyták és a monocyták kemotaktikus aktivitásának a zavara. Későbiekben a klinikai 

triászt, mint ekcema, visszatérő bőr- és tüdő infekciók, kiegészítették a csont, a kötőszövetek, 

a szív és az agy abnormalitásával (Grimbacher, 1999; Freeman, 2007; Ling, 2007). Steven M. 

Hollandnak és Minegishinek köszönhetően 2007-ben ismerté vált, hogy a betegség hátterében 

a STAT3 (signal transducer and activator of transcription-3) gén mutációja áll, ami 
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magyarázatot adott a betegség multiszisztémás természetére (Holland, 2007; Minegishi, 

2007). 

 

Klinikai manifesztációk 

Az első tünet már újszülött korban jelentkezik bőrkiütések formájában. A váladékozó, 

pörkösödő bőrelváltozások elsősorban a végtagok hajlító felszínén, a fül mögött és a hajas 

fejbőr határán láthatóak. A hegesedéssel gyógyuló, subcutan hidegtályogok már korai 

csecsemőkorban megfigyelhetőek, melyeket főleg Staphilococcus aureus, Hemophilus 

influenzae és Candida albicans okoz. A hidegtályogok esetében a gyulladásos reakciók 

lokális jelei hiányoznak, a betegek láztalanok és nem panaszkodnak fájdalomra. Bőrtünetként 

jelentkezhet a pyoderma, paranychia, cellulitis, furunculus és a mucocutan candidiasis. 

 Gyerekkorban jelentkezik a visszatérő pneumonia, elsődleges kórokozók a 

Staphilococcus aureus, Streptococcus pneumoniae és a Hemophilus influenzae. A visszatérő 

fertőzések eredményeként kialakulhat empysema, pyopneumothorax, és következményes 

bronchiectasia, a kórfolyamat során a primer kórokozókhoz másodlagos kórokozók társulnak 

(Pseudomonas, Asprergillus, Scedosporium). A STAT3 deficienciára jellemző a mucocutan 

candidiasis tipíkus manifesztációja, a szájnyálkahártya candidiasisa, vaginalis candidiasis 

vagy onychomycosis. A szisztémás Candida infekció nagyon ritka, esetleges kialakulása 

nosocomialis eredetű (Freeman, 2008; Hejmall, 2010). 

 A mozgásszervek érintettsége osteoporosisban, scoliosisban nyilvánul meg. Az 

izületek hyperextendálhatóak, kis trauma hatására is bekövetkezhet a hosszú csöves 

csontokban, a bordákban és a csipőcsontban törés. A HIES betegeknek nem megfelelő a 

prosztaglandin termelése és rosszul reagálnak a nem szteroid gyulladáscsökkentő kezelésre 

(Grimbacher, 1999; Cohen-Solal, 1995; Leung, 1988). A koponya rendelleneségét 

eredményezheti a koponyavarratok és a kutacsok eltérő mértékű záródása (Freeman, 2008). A 

csont- és kötőszöveti rendellenességek mellett, a fogképzés zavara is megfigyelhető. A 

tejfogak késői elvesztése és a maradó fogak késői eruptiója miatt a fogak két sorban 

helyezkednek el. Jellegzetes arckarakterrel (Jób-arc) jellemezhetőek a HIES betegek; az arc 

aszimmetrikus, jellegzetes a széles orrhát és orrgyök, kiemelkedő homlok, távol ülő szemek, 

telt alsó ajak, vastag fülek, magas szájpad és a macrocephal koponya (Borges, 1998; 

Grimbacher, 1999; Buckley, 2001). Érrendszeri eltérésekre utal az arteria aneurisma 

kialakulása, ami myocardialis infarktushoz vezethet. A HIES betegek hajlamosak malignus 

megbetegedésekre, gyakori a Hodgkin- és nem- Hodgkin lymphoma kialakulása, amik jól 

reagálnak a kemoterápiás kezelésre. A betegeknél ezen kívül leírtak leukemiát, máj- és tüdő 
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daganatot. Idegrendszeri érintettségre utal a STAT3 deficiens egerek esetében megfigyelt 

demielinizáció és az asztrociták károsodása, míg humán esetben a koponya MRI (mágneses 

rezonanciás képalkotás) felvételen hiperintenzitás látható a HIES betegekben (Hejmall, 2010). 

 Egyéb megbetegedések közzé sorolható az otitis media, a mastoiditis, a 

gingivostomstitis, a sinusitis, az osteomyelitis, az arthritis, a visceralis abscessus és a sepsis. 

  

Laboratóriumi eltérések 

 A Jób szindrómára jellemző az emelkedett szérum IgE mennyisége és az eosinophilia. 

Az IgE mennyisége meghaladja a 2000 U/ml-t, de a kor és a betegség előrehaladtával a 

normál tartományba kerülhet. A teljes fehérvérsejt szám normál értéket mutat, akut infekció 

esetében emelkedhet. A szérum immunglobulin izotípus színtek normál tartományban 

mérhetőek, vagy kismértékben emelkedettek (Freeman, 2008).  

 

Signal transducer and activator of transcription-3 (STAT3) szerkezete és funkciója 

  A STAT3 gén a 88 kDa nagyságú, 770 aminósavból felépülő transzkripciós faktort, a 

signal transducer and activator of transcription-3 (STAT3) kódolja. Inaktív álapotban 

monomer formában citoplazmatikusan helyzkedik el, aktivációja következtében homo- és 

heterodimereket képez és a sejtmagba lokalizálódik. Felépítésében 6 domén vesz részt: N-

terminális domén, kettős tekercs domén, DNS-kötő domén, kapcsoló domén, SH2 domén 

(Src- homológ 2 domén) és transzaktivációs domén (3. ábra) (Minegishi, 2007). Az N-

terminális domén segíti a dimerizációt, DNS-hez való kötődést, és a sejtmagi importot és 

exportot. A kettős tekercs domén 4 α-hélix egységből épül fel, nagy hidrofób felszínnel 

rendelkezik és kapcsolatot biztosít számos proteinek (IRF9, PIAS, Nmi) számára .  A DNS-

kötő domén aminósav sorrendje konzervált, megőrizte állandóságát az evolúció során, magas 

affinitással kötődik a DNS γ-IFN aktivált helyének (GAS) enhancer régiójához. A kapcsoló 

domén a fehérje konformációjának megtartásában vesz részt. Az SH2 domén szintén erősen 

konzervált szakasz, és foszforilációs helyeket tartalmaz. A STAT3 a Janus kinázzal (JAK) 

interakcióba lépve foszforilálódik, ami nélkülözhetetlen a dimerizációhoz és a DNS kötés 

kialakításához. A transzaktivációs domén konzervált szerin foszforilációs helye biztosítja a 

komlex kialakulását a koaktivátorokkal pl. CREB (cAMP kötésért felelős egység) kötő 

faktorral, és részt vesz a kromatin-módosító enzimekkel való kapcsolat kialakításában (Ihle, 

1996; Schindler, 2007).  A STAT3 az IL-6R (interleukin 6 receptor) által közvetített jelátviteli 

folyamatokban vesz részt (4. ábra). Az IL-6 receptorhoz való bekötődését követően a JAK1 és 

JAK 2 (Janus kináz 1 és 2) foszforilálódik, melyek a STAT3 proteint foszforilálják. Az 
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aktivált STAT3 homodimereket és a STAT1-vel és a STAT5-vel heterodimereket képez, majd 

bejutva a sejtmagba számos célgénjeinek az expresszióját eredményezi. A jelátviteli 

útonalnak köszönhetően a STAT3 citokineket, hormonokat, és növekedési faktorokat aktivál, 

ezáltal szabályozza a sejtek proliferációját, differenciálódását, migrációját és anti-apoptotikus 

hatással rendelkezik (Becker, 1998; Chen, 1998; Hirano, 2000; Levy, 2002; Hejmall 2010). 

 

 
3. ábra. STAT3 felépítése, domén szerkezet (Minegishi, 2007) 

 

Fukada és munkatársai tanulmánya szerint a STAT3 aktiváció szükséges a gp130által 

indukált IL-3 dependens pro-B sejtvonal proliferációjához. A STAT3 a c-myc gén P2 

promoteréhez kötődve a génátírását eredményez, ezáltal szabályozza a G1-S fázis átmenetet, 

proliferációs szignálutat indukálva. A Pim1 és a c-myc aktiválásával irányitja a ciklin 

dependens kinázok aktivációját is. A gp130 mediált STAT3 aktiváció indukálja a bcl-2-t, ami 

biztosítja a sejt túléléséhez a jelet (anti-apoptotikus hatás), valamint az akut fázis fehérjék és 

az immunglobulinok szintézisét is aktiválja. Az IL-6 és STAT3 kapcsolata vezet a B-sejtek 

plazmasejtekké való differenciálódásához, az IgG2a és az IgG2b termeléshez. Röviden 

elmondható, hogy a STAT3-nak kritikus szerepe van a gp130 által mediált sejt 

proliferációban és az apoptózis gátlásában a különböző sejtekben, különösen a B sejtvonal, 

plasmacytoma/myeloma sejtek esetében (Fukada 1996; Henriksson, 1996; Hirano,2000).  A 

STAT3 szükséges a CD40 által közvetített B-sejt differenciálódáshoz, hatással van a B-sejtek 

növekedésére, túlélésére, izotípusváltására (Hirano, 2000). Továbbá szerepe van a STAT3 

proteinnek a makrofágok differenciálódásában, a sejtek mozgásában a csiraképzés és az 

embriogenesis során, morfogenezis alkalmával a sejtek tapadásában (Hirano, 2000). Az 

apoptózis inhibítor (Bcl-XL, Mcl-1, és survivin) gének szabályozásán keresztül részt vesz az 

onkogén szignál kialakításában, és angiogenezist is képes indukálni (Bowman, 2000). A 

STAT3 különböző citokinek (IL-6, IL-10, IL- 17, IL-21, IL-22) termelését szabályozza, az 

IL-6, monocita kemotaktikus protein-1 (MCP-1), szöveti növekedési faktor-β (TGFβ) 

termelését fokozza, addig az IFNγ, IL-12, TNFα termelését csökkenti. Az IL-6 akut fázis 

fehérjék termelést és MCP-1 általi kemotaxist indukál, colonia stimuláló növekedési faktor 

(G-CSF) által a neutrofilek képződését váltja ki, stimulálja a B-sejtek differenciálódását, 

proinflammatórikus citokinek termelését. Stimulálja a Th17 sejtek IL-17A, IL17F, IL-21 és 



15 
 

IL-22 termelését, ezáltal biztosítva védelmet a gombákkal és extracelluláris baktériumokkal 

szemben, aktiválja a neutrofilek, és az antimikrobiális peptidek expresszióját. Az IL-22 

simulálja a bőrben a beta-defenzin termelést, hiánya magyarázatot adhat a betegek epitheliális 

infekciókkal szembeni fogékonyságára (Hejmall, 2010). 

 
4. ábra. STAT3 szerepe az IL-6 által indukált jelátviteli útvonalban (Hirano, 2000) 

 IL-6, interleukin 6; JAK, Janus kináz; STAT; signal transducer and activator of transcription; P, foszforilált 

protein 

 

A Th17 sejtek jelentősége az immunválaszban 

A citokineket termelő CD4+ effector T helper sejtek csoportjába tartozó Th17 sejtek 

differenciálódásának a károsodását és a Th17 sejtek hiányát találták a STAT3 mutáció miatt 

kialakult HIES-ban. A Th17 sejtek feladata a gomba és az extracelluláris baktériumok elleni 

védelem, hiányukban a HIES betegek fogékonyak a visszatérő fertőzésekre (Ma, 2008; de 

Beaucoundrey, 2008; Milner, 2008). A Th17 sejtek a RORγt-t (retionic acid-related orphan 

receptor) és a IL23R-t (interleukin-23 receptor) hordozó CD161+ prekurzor sejtekből 

differenciálódnak, amik jelen vannak a csecsemőmirigyben és a köldökzsinór vérben, a 

differenciálódás IL1-β és IL-23 hatására megy végbe. A Th17 sejteken felszínén jelen van a  

RORγt, a IL-23R, a CCR6 (CC chemokine receptor 6), a CCR4 (CC chemokine receptor 4) és 

a CXCR3 (CXC chemokine receptor 3). A Th17 sejtek IFN-γ-t és IL-17A-t termelnek, 

képesek indukálni a B-sejtek IgG, IgM és IgA termelését (Annunziato, 2008). A STAT3 

transzkripciós faktora a RORγt-nek, a DNS kötő domént érintő mutáció (G342D) 

következtében a STAT3 nem tud megfelelően kötődni a RORγt génhez, a RORγt expresszió 

csökket lesz, így elmarad a Th17 sejtek képződése IL-6 stimulus hatására (Papanastasiou, 

2010). 
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Molekuláris genetika 

Az autoszómális domináns öröklődésű HIES hátterében a STAT3 gén defektusa áll. A 

STAT3 a 7. kromoszóma hosszú karján a 7q21 régióban található, 30 kb nagyságú, 24 exonból 

áll, az első exon nem vesz részt a fehérje szintézisben. Jelenleg 72 STAT3 mutáció ismert, a 

mutációk a kettős tekercs domént, a DNS-kötő domént, az SH2 domént és a transzaktivációs 

domént érintik (5. ábra) (Minegishi, 2007; Holland, 2007; Renner, 2008; Jio, 2008; Al Khatib, 

2010; Kumánovics, 2010; Lee, 2010; Liu, 2010; Schimke, 20010; Woellner, 2010). A legtöbb 

mutációt a DNS kötő és az SH2 doménen azonosították. A mutációk 79 %-a aminósav cserét 

eredményező pontmutáció, 10 %-a kereteltolódást eredményező (frameshift) deléció vagy 

inszerció és 11 %-a splicing mutáció (5.ábra).  A mutációk többsége de novo képződik és sok 

azonos mutációt találtak több etnikai (fehérek, afrikai és ázsiai) csoportokban. A missense 

mutációk esetében normál méretü proteinek képződnek, amelyek domináns negatív hatást 

fejtenek ki, így a mutáns fehérje gátolni fogja a normál allélról átíródó protein funkcióját. A 

DNS-kötő domént érintő mutációk esetében pedig gyengül a protein DNS-hez való kötődése 

(Holland, 2010). Genotípus és fenotípus közötti kapcsolatról még nem számolt be az 

irodalom, viszont ismert egy intermedier tünetekkel rendelkező férfi, akinél szomatikus 

mozaicizmust írtak le. A perifériás vérből 2 sejtpopulációt sikerült izolálni, az egyik 

populáció az egészséges, míg a másik a beteg allélt hordozta. A férfi két gyereke heterozigóta 

a mutációra nézve és a HIES klasszikus tüneteit mutatják (Holland, 2007). 

 
5. ábra STAT3 gén mutációi hyper –IgE szindrómában (Minegishi, 2007; Holland, 2007; Renner, 2008; 

Jio, 2008; Al Khatib, 2010; Kumánovics, 2010; lee, 2010; Liu, 2010; Schimke, 20010; Woellner, 2010) 
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Autoszomális recesszív hyper-IgE szindróma 

 Renner és munkatársai 2004-ben 13 nem vérrokon betegről számolnak be, akiknek 

tünetei hasonlóak az AD HIES betegekével. A betegeknek magas a szérum IgE értéke, 

jellemző az ekcéma, a visszatérő bőrfetrőzés, de hiányzik a kötőszövetek és csontok 

érintettsége (Renner, 2004). A bőrfertőzéseket főleg a Staphylococcus aureus okozza, és a AD 

HIES-vel ellentétben gyakoriak a vírusos infekciók (Molluscum contagiosum, Herpes 

simplex, Varicella zoster). Az AR HIES betegeknél gyakoribbak a neurológiai tünetek 

(arcbénulás, hemiplegia), melynek oka pontosan nem ismert, feltételezhetően meningitis és az 

idegrendszert érintő vasculitis okozhatja a tüneteket. A magas IgE szint mellett megfigyelhető 

az eosinophilia, hemolitikus anaemia, csökkent limfocita proliferáció, viszont normális a 

neutrofil kemotaxis és a nitrokék-tetrazólium termelés (Renner, 2004). Minegishi és 

munkacsoportja 2006-ban egy japán AR HIES betegben homozigóta mutációt találtak a Tyk 2 

(tirozin kináz 2) génen (Minegishi, 2006). 2009-ben a DOCK8 (dedicator of cytokinesis 

protein 8) génen azonosítottak pontmutációkat és deléciókat. A DOCK8 részt vesz a 

citoszkeletális aktin szabályozásában, valószínűleg a mutáció következtében válnak a betegek 

fogékonnyá a Molluscum contagiosum és a herpes fertőzésekre (Zhang, 2009; Engelhardt, 

2009).  

 

3.3 Autoimmun poliendocrinopathia szindróma (APS) 

 

A veleszületett immundeficienciák következménye közül kiemelendő az autoimmun 

betegség, melynek gyakori előfordulási formája az autoimmun poliendocrinopathia szindróma 

(APS). Ezt a rendkívül komplex szindrómát három alcsoportra lehet felosztani (APS1, APS2, 

APS3 típus), az alcsoportok közös jellemzője a szervspecifikus és szisztémás autoantitestek 

megjelenése, mely számos endocrin és nem-endocrin szerv és szervrendszer destrukciójához 

vezet. 

Az APS2 és APS3 poligénes öröklődésű, az esetek többségében felnőttkorban 

manifesztálódnak a tünetek, jellemző a női dominancia, valamint az, hogy a genetikai tényezők 

mellett a környezeti tényezők is jelentős szerepet játszanak a betegség manifesztálódásában 

(Neufeld 1980).  

 

Az 1. típusú autoimmun poliendocrinopathia szindróma (APS1) 

 APS1 vagy más néven autoimmun polyendocrinopathia-candidiasis-ectodermalis 

dystrophia szindróma (APECED szindróma) az autoimmun polyendokrinopathia szindrómák 
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legismertebb formája. Ritka, autoszómális recesszív öröklődésmenetet mutató kórkép, melyre a 

krónikus mucocutan candidiasis, a primer hypoparathyreosis és az autoimmun Addison-kór 

klinikai triásza jellemző. APS1 globalis prevalenciája meglehetősen alacsony, gyakoriságuk 

Norvégiában 1:90.000, Írországban pedig 1:130.000. Azonban néhány populációban, mint a 

finnek (1:25.000), a szardíniaiak (1:14.000), és az iráni zsidók (1:9.000) között magasabb 

gyakorisággal fordul elő (Husebye 2009). A közölt klinikai adatok alapján a megbetegedettek 

között a nő-férfi arány nem egységes, 0,8-2,4 között váltakozik (Perheentupe 2006).  

Az első leírás 1929-ből származik, ami a hypoparathyreosis és a candidiasis együttes 

előfordulását írja le, az idiopathiás mellékvesekéreg elégtelenséggel való asszociálódásukat 

pedig 1946-ban publikálták először (Leonard 1946). Az APECED szindróma első klinikai jele, 

ami legtöbbször a bőr és mucosus membránok chronicus candida fertőzése, általában 

gyermekkorban jelentkezik, az első öt életéven belül. A krónikus mucocutan candidiasis (CMC) 

a körmöket, a dermist és a száj, a nyelőcső és a vagina mucosus membránjait támadja meg. 

Szövődményként kialakulhat oesophagitis, oesophagus strictura és oralis carcinoma, amik a 

candidiasis carcinogen hatásából következnek. Az APS1 leggyakoribb endocrin betegsége a 

hypoparatyreosis, ami legtöbbször a 10. életévig manifesztálódik, általában a CMC után és az 

Addison-kór megjelenése előtt. Érdekesség, hogy az iráni zsidók legtöbbjének és a finn betegek 

kb. 20%-nak ez az egyetlen endocrin megbetegedése. Az APS1 harmadik leggyakoribb 

összetevője az Addison-kór, amely általában 15 éves korig jelentkezik a betegekben (Peterson, 

2005). 

Annak ellenére, hogy az APS1 egy monogénes megbetegedés, a klinikai kép meglehetősen 

heterogén, mivel a három fő major komponenshez számos minor klinikai komponens is 

asszociálódhat. A járulákos manifesztációk között megemlítendő egyéb autoimmun 

endocrinopathia (hypergonadotrop hypogonadismus, insulin dependens diabetes mellitus, 

autoimmun pajzsmirigy megbetegedés, hypophysis elégtelenség), autoimmun vagy immun-

mediálta gastrointestinális megbetegedés (chronicus atrophias gastritis, aneamia perniciosa, 

malabsorptio, diarrhoea), chronicus aktív hepatitis, autoimmun bőrbetegségek, (vitiligo, 

alopecia) ectodermalis distrophia, keratoconjunctivitis, immunológiai defectusok (humoralis és 

cellularis), asplenia és a cholelithiasis (Betterle, 1997). 

  

Autoantitestek APS1 szindrómában 

Az APS1-ban szenvedő betegekben számos autoantitest mutatható ki, melyek a 

szervelégtelenség kifejlődésének előrejelzői lehetnek.  
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Egyik csoprtjuk a szteroid bioszintézis enzimei ellen termelődött autoantitestek. A P450 

scc (P450 side-chain cleavage enzyme), és a 17-alfa-hidroxiláz a mellékvesekéregben és a 

gonádokban zajló hormon termelésben, míg a 21-hidroxiláznak a mellékvesekéreg hormon 

termelésében van szerepe. Az ellenük termelődő antitestek a mellékvesekéreg ellégtelenségét 

okozzák, míg nőkben hypogonadismus kialakulását is eredményezik. 

 Alimohammadi és munkatársai 2008-ban NALP5-specifikus (NACHT leucin-rich repeat 

protein-5) autoantitesteket detektált APS1-ben szenvedő betegek 49%-ában, akiknél a 

hypoparathyreosis manifesztálódott. A NALP5 expresszálódik az ováriumban, és a 

mellékpajzsmirigy fő sejtjeinek citoplazmájában, valószínűleg a sejt-szignalizáció folyamatában 

vesz részt, ezen kívül szerepe lehet a Ca-homeosztázis folyamatában is. A NALP5 antitestek 

jelenléte okozza a hypoparathireosist és az ovárium rendellenességét (Alimohammadi, 2008; 

Huseby, 2009). 

A hypoparathyreosis a szindróma egyetlen olyan komponense, aminek a prevalenciájában 

jelentős nemi különbség mutatható ki, a nők 98%-ában míg a férfiak 71%-ában manifesztálódik. 

Ennek oka lehet, hogy a férfiakban a NALP5 expresszió csak a mellékpajzsmirigy sejtjeiben 

detektálható, míg nők esetében az ováriumokban is (Alimohammadi, 2008). 

Az autoimmun chronicus aktív hepatitis az APS1-es betegek kb. 12%-ában jelentkezik. Az 

aromás L-aminosav dekarboxiláz (AADC), a triptofán-hidroxiláz (TPH), illetve a cytochrom 

P450 1A2 (CYP 1A2) enzim ellen termelődő autoantitestek állnak az autoimmun hepatitis 

hátterében. Ezen kívül a a triptofán-hidroxiláz antitestek szerepet játszanak malabsorpció, míg az 

AADC antitestek a vitiligó kialakulásáért (Gebre-Medhin, 1997).  

Az APECED-es betegek magas kockázattal bírnak az insulin dependens diabetes mellitus 

(IDDM) kialakulása szempontjából. A glutaminsav dekarboxiláz-65 (GAD-65), illetve a 

szigetsejt-ellenes antitest (ICA Ab) a két fő autoantigén az 1-es típusú diabetes patogenezisében. 

Valamint az IA2 inzulinóma asszociált proteintirozin foszfatáz (IA2 Ab) és inzulin-ellenes 

autoantitestek (IAA), megbízható markerei az aktív béta-sejtek károsodásának (Gylling, 2000). 

Meloni és munkatársai 2008-ban 174 APECED szindrómás beteget teszteltek neutralizáló 

interferon (IFN) autoantitestekre és nagyon magas IFN-α2 és különösen magas IFN- ω ellenes 

autoantitest titert detektáltak antivirális neutralizációs assay segítségével (AVINA). A betegek 

100%-ában azonosítottak autoantitesteket az IFN- ω ellen, míg 166 fő (95%) bizonyult 

pozitívnak az IFN-α2 ellenes antitestekre. Az eredmények teljesen függetlenek voltak a 

betegeknél diagnosztizált gén mutációk típusától, annak hetero-, vagy homozigóta formájától, a 

betegség klinikai manifesztációjától és fennállásának időtartamától (Meloni, 2008).  
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Az IL-17A, IL-17F és az IL-22 citokineknek fontos szerepük van a Candida fertőzés elleni 

védelemben. Az APS1 betegek esetében nagy mennnyiségű IL-17A, IL-17F és az IL-22 elleni 

antitestek mutathatóak ki, melyek felelőssé tehetők a mucocutan candidiasis kialakulásáért (Puel, 

2010). 

Korrelációt találtak a különböző szövet-specifikus antigének ellen termelődött 

autoantitestek mennyésége és az adott szerv károsodása között (Blizzard, 1963; Gebre-Medhin, 

1997; Söderbergh, 2004; Alimohammadi, 2008). Az utóbbi időben azt is megállapították hogy 

minden APS1 betegnél az interferon elleni antitestek titere magas volt, így bebizonyosodott, 

hogy ezen autoantitestek a betegség megbízható diagnosztikai markerei (Meager, 2006; Meloni, 

2008).  

 

Autoimmun regulator (AIRE) protein  

Az AIRE legnagyobb mértékben a tímuszban expresszálódik, de kisebb mértékben 

kimutatható a lépben, a magzati májban, a nyirokcsomókban, valamint a perifériás CD14+ 

monocytákban és dendritikus sejtekben is. A polipeptid legnagyobb része a sejtmagban 

lokalizálódik, míg kisebb mértékben a citoplazma citoszkeletális alkotóelemeihez (pl. vimentin, 

mikrotubulusok) kapcsolódik. A fehérje felépítésében 7 domén vesz részt: az amino-terminális 

HSR domén (homogeneously staining region), NLS (nuclear localization signal), SAND domén, 

a két cink-ujj-kötő PHD domén (PHD1, PHD2), a PRR (prolin-rich region) és a CTD domén (C-

terminalis domén). Ezeken kívül a fehérje négy LXXLL motívumot is tartalmaz, kettőt az 

amino-, kettőt pedig a karboxi-terminális régiójában (6.ábra) (Peterson, 2005). 

 

 
6.ábra. Autoimmun regulator protein szerkezete (Peterson, 2005) 

HSR, homogeneously staining region; NLS nuclear localization signal domén; SAND, DNS kötő domén,  PHD1, 

cinkk-ujj-kötő domén 1; PHD2, cink-ujj-kötő domén 2; PRR, prolin-rich region; CTD, C-terminalis domén 

 

Az AIRE evolúciós értelemben vett legkonzerváltabb régiói a sejtmagi lokalizációban, 

transzportban és a fehérje dimerizációban részt vevő HSR, NLS, PHD1, CTD domének és a 

LXXLL motívumok (Saltis, 2008). 

Az N-terminális HSR domén felelős a fehérje homodimerizációjáért, valamint a sejtváz 

microtubuláris elemeihez való kötődésért. A fehérje kettős (sejtmag és citoplazma) subcelluláris 
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lokalizációját a nuclearis import és az aktív export segíti. A nuclearis export szignált a fehérje N-

terminális régiójában elhelyezkedő NLS domén biztosítja (Pitkänen, 2001). 

Az LXXLL motívumok, vagy más néven NRB (nuclear receptor box) motívumok, olyan 

alfa-helikalis szerkezettel rendelkező strukturák, amelyek nagymértékben konzerváltak minden 

fajban. A transzkripció koaktivátorainak a magreceptor-fehérjékhez való kötődésében játszanak 

szerepet ligand-függő módon (Saltis, 2008). 

A SAND doménnek fontos szerepe van a fehérje sejtmagi kompartmentalizációjában és a 

DNS-hez való kötődésben. A SAND domént érintő mutációk változást hoznak létre a fehérje 

konformációjában és megváltoztatják a lokalizációját (Ramsey, 2002; Kumar, 2001).  

PHD1 és a PHD2 domén cink-ujj motívumaiknak köszönhetően a DNS-hez való 

bekötődésben játszanak szerepet (Saltis, 2008). A PHD1 domén feltételezhetően E3-ubiquitin 

ligáz aktivitással is rendelkezik, melynek köszönhetően degradálni képes a proteoszóma 

komplexeket, és ezáltal valószínűleg nukleáris faktorokat képes szabaddá tenni és aktiválni 

(Mathis, 2007).  

A PHD domének a SAND doménnel együtt nélkülözhetetlenek az AIRE fehérje 

transzkripciót aktiváló funkciójában (Pitkänen, 2001). 

Az AIRE transzkripciós faktorként különböző gének átírását szabályozza a célgének 

enhancer vagy promoter régiójához kötődve. Célgénjei között szerepel a perifériás szöveti 

antigéneket kódoló PTA (peripheral-tissue antigen) gén, ami szükséges ahoz, hogy a dentritikus 

sejtek elkötelezetté váljanak és prezentálni tudják az idegen antigéneket, így védekezni képesek a 

gomba fertőzésekkel szemben. Bizonyos transzkripciós faktorokhoz kötődve indirekt módon is 

szabályozni képes bizonyos gének transzkripcióját. A CREB-binding protein (CBP) 

aktiválásával az NFκB útvonalan keresztül eredményezi a gének átírását (Pitkänen, 2000; Mathis 

2007).  

 

Az AIRE és az immuntolerancia 

A saját antigénekkel szemben kialakuló tolerancia alapvető fontosságú abban, hogy 

szervezetünk gátat szabjon az autoimmun folyamatok, és egyes esetben az autoimmun 

betegségek létrejöttének. A limfocita érés korai fázisában zajlik le a T-sejt receptor gének (TCR-

gének) átrendeződése. A folyamat eredményeképpen saját, illetve nem saját struktúrák 

felismerésére alkalmas receptorok jelennek meg a sejtek felszínén. Azok az autoreaktív T-sejtek, 

amelyek a saját peptideket nagy affinitással ismerik fel, a tímuszban lezajló negatív szelekció 

során elpusztulnak (klonális deléció). Immunrendszerünk, ezáltal szab gátat egy potenciális 

autoimmun folyamat kibontakozásának. 
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Ebben a folyamatban fontos szerepet tulajdonítanak az AIRE génnek, illetve az általa 

kódolt AIRE fehérjének. A tímuszon belül az AIRE fehérjét két antigén-prezentáló sejt is 

expresszálja, a tímusz-velőállomány epithelsejtjei (mTEC-medullary Thymic Epithelial Cells), 

valamint sokkal kisebb mértékben a dendritikus sejtek (DCs) (Pitkänen 2001; Kogawa, 2002). 

A mTEC-sejteken szervezetünk számos szöveti antigénje fejeződik ki és szolgál 

„sajátként” az autoreaktív T-limfocitáink negatív szelekciója során. A kész antigének MHC-

molekulákhoz (Major Histocompatibility Complex) kötődve bemutatásra kerülnek a naív 

timocitáknak, vagy a mTEC-sejtek, vagy a tímusz DC-sejtjei révén. Azok a T-limfociták, 

amelyek olyan felszíni TCR-ral rendelkeznek, amely nagy affinitással ismeri fel ezeket a saját 

szöveti antigéneket, ezután apoptózissal elpusztulnak, megakadályozva, hogy a perifériára a saját 

szöveteink, szerveink elpusztítására képes autoreaktív limfociták kerüljenek ki (Mathis, 2007; 

Cheng, 2007). 

1995-ben Sakaguchi és munkatársai írták le azt a CD4+ T-sejt-populációt, amelynek sejtjei 

CD25+ is, ezek a regulatív T-sejtek (Treg-sejtek) a tímuszban képződnek, a perifériás CD4+ 

sejtek körülbelül 5-10%-át alkotják, a transzkripciójukért a FoxP-3 gén felelős. A CD4+/CD25+ 

FoxP-3-sejtek a tímuszból, mint szupresszor reguláló sejtek jutnak a perifériára. Az 

immuntolerancia aktív elemeiként biztosítják, hogy azok az autoreaktív T-sejtek, amelyek a 

tímuszban lezajló negatív szelekció ellenére kikerültek a perifériára, areaktív állapotban 

maradjanak, ezáltal fontos szerepet játszanak az autoimmun betegségek kialakulásának 

meggátlásában (Szegedi, 2005). 

Kevés ismerettel rendelkezünk a regulatív T-sejtek keletkezési mechanizmusát illetően. 

Elképzelhető, hogy az AIRE szerepet játszik a Treg-sejtek tímuszban zajló pozitív 

szelekciójában. Egyes adatok szerint a Treg-sejtek keletkezésében ugyanazoknak a saját-

antigéneknek van szerepe, amelyek a limfociták negatív szelekcióját irányítják a tímuszban. 

Azon éretlen timociták, amelyek olyan TCR-ral rendelkeznek, amely közepes affinitással ismerik 

fel a prezentált saját-szöveti antigénjeinket, a pozitív szelekció eredményképpen kiválasztódnak, 

és létrehozzák a természetes, antigén-specifikus Treg-sejt populációt. Az AIRE hiányában 

azonban nem kapják meg az érési folyamatukhoz szükséges szignált (Kekäläinen, 2007). 

Kutatások igazolták, hogy az APECED-es betegek „károsodott” Treg-sejt populációval 

rendelkeznek, a betegek regulatív T-sejtjei egyrészt csökkent szupressziós aktivitással 

rendelkeznek, másrészt receptorszerkezetük a naiv Treg-sejteknek megfelelő (Kekäläinen, 2007; 

Cheng, 2007). 

Igazolt, hogy az AIRE a perifériás dentritikus sejtekben is kifejeződik, ennek a pontos 

szerepét még nem sikerült feltárni, de elképzelhetőnek tartják, hogy az AIRE génnek szerepe 
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lehet a tolerancia fenntartásában az antigének feldolgozása, vagy prezentálása révén a perifériás 

immunrendszerben is (Kogawa, 2002). 

Egy másik elképzelés szerint, az AIRE perifériás szövetekben való expressziójának szerepe 

lehet a dendritikus sejtek differenciálódásában, vagy a T-sejtekkel való interakciójukban. AIRE 

hiányában az antigén prezentáló sejtek funkciójának károsodása hozzájárulhat a fent említett 

károsodott Treg-sejt populáció kialakulásához (Kekäläinen, 2007). 

Számos kutatási eredmény járult hozzá, hogy megértsük az AIRE szerepét a szövet-specifikus 

tolerancia kialakításában, azonban még mindig kevés ismerettel rendelkezünk a fehérje egyéb 

lehetséges funkcióit illetően. Elképzelhető, hogy más külső faktorok, mint például fertőzések is 

szerepet játszhatnak az APS1 patogenezisében (Pereira, 2005). 

Sato és munkatársainak köszönhetően derült fény arra, hogy az AIRE nem egyszerűen 

transzkripciós aktivátor, hanem számos gén repressziójáért is felelős. Az AIRE gátolja az IL-1 

receptor antagonista (IL-1Ra) génjének kifejeződését, a transzkripciós koaktivátor, CREB-

binding proteinnel való kompetíciója révén. Az IL-1Ra az IL-1 biológiai aktivitását gátolja, 

amely fontos citokin a Candida albicans infekciókkal szembeni védekezésben. AIRE hiányában 

az IL-1Ra gén átírása fokozódik, így az IL-1 gátlódik. Valószínűleg ez a mechanizmus is 

hozzájárul az APECED-es betegekben megfigyelt immundeficiencia kialakulásához (Sato, 

2004). 

 

Molekuláris genetika 

Az autoimmune regulator protein kódolásáért az autoimmun regulator gén (AIRE) felelős. 

Az AIRE gént két munkacsoport szinte egy időben, egymástól függetlenül azonosította 1997-ben 

(Finnish-German APECED Consortium, 1997; Nagamine, 1997). A gén a 21-es kromoszóma 

hosszú karján lokalizálódik (21q22.3), 13 kb (kilobázispár) hosszúságú, felépítésében 14 exon 

vesz részt (Vogel, 2002). Jelenleg több mint 60 különböző AIRE gént ért mutáció ismeretes 

(www.hgmd.cf.ac.uk). A mutációk szétszórtan, a kódoló génszakasz bármely területein 

előfordulhatnak. A mutációk típusait illetően, egyaránt leírtak pontmutációkat, deléciókat és 

inserciókat (7.ábra) (Mathis, 2007; Meriluoto 2001). 

A leggyakoribb mutáció a R257X, amit az APS1 betegek 30%-ában azonosították, míg a 

finn betegek 83%-nál mutatták ki, valamint a finn populációban a hordozók gyakorisága igen 

magas (1:250) ezért a mutációt „finn major” mutációnak nevezték el (Björses, 2000; Peterson, 

2005). A mutáció következtében az 545 aminósavból felépülő, 57,7 kDa nagyságú protein 

helyett egy 257 aminósavból felépülő 28 kDa molekulasúlyú protein fog szintetizálódni. A 
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megrövidült fehérje nem képes a sejtmagba bejutni, így a citoplazmában akkumlálódik valamint 

sérül a transzaktivációs kapacitása is (Meriluoto, 2001).  

A szardiniai mutációt (R197X) a szardíniai betegek 90%-ában mutaták ki, míg az 

egészséges kontroll minták 1,7%-ában hordozó állapotot detektáltak (Meriluoto, 2001). 

A Y85C mutációt „iráni zsidó” mutációnak említi az irodalom, mivel az APS1-ben 

szenvedő iráni zsidó betegek 100%-ában azonosították a mutációt, valamint 35 egészséges iráni 

zsidó közül egy személy hordozza a mutációt. Más etnikai csoportokba, valamint az európai 

kontroll panelbe tartozó egyéneknél nem volt kimutatható ez a genetikai eltérés. Vizsgálatok 

szerint a mutáns protein sejtmagba történő transzportja sérül (Meriluoto, 2001). Az észak-

amerikai, brit és a norvégiai betegeknél a 965_977del13bp mutáció fordul elő nagy 

gyakorisággal, a deléció következtében kereteltolódás jön létre és a fehérje szintézise a 372 

aminósav pozícióban leáll. A mutációt más etnikai csoportokban is megtalálták, mint például a 

finn, szardíniai és az észak-olaszországi betegekben (Meriluoto, 2001). 

A genotípus és a fenotípus közötti kapcsolatot vizsgálva egyértelmű összefüggést nem 

találtak a kutatók. A Y85C missense mutáció esetében viszont megfigyelték, hogy a betegeknél 

ritkábban fordul elő a CMC és az ectodermális distrophia, és gyakran a hypoparathyreosis az 

egyetlen manifesztációja a betegségnek (Björses, 2000). 
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Génmutációk spektrumának vizsgálata X-kromoszómához kötött 

agammaglobulinaemiás betegekben. Népcsoportra vagy földrészre jellemző mutációk 

keresése. 

 

2. Új, korábban nem ismert mutációk felismerése, diagnosztizálása, azok patogenitásának 

igazolása. 

 

3. Adatokat nyerni az XLA gyakoriságáról a KKE országokban és összehasonlítani 

azokat más földrészek adataival. 

 

4. A HIES autoszómális domináns és sporadikus eseteiért felelős STAT3 variancia 

vizsgálata különböző etnikai csoportokban. 

 

5. Új STAT3 mutáció betegség okozó hatásának immunológiai vizsgálata. 

 

6. Az APS1 és AIRE génmutációk előfordulásának vizsgálata Magyarországon. 

 

7. Korábban nem ismert AIRE mutáció patogenitásának bizonyítása. 

 

8. Az anti-IFN-ω szérum koncentráció prognosztikai szerepének tanulmányozása 1-es 

típusú autoimmun poliendocrinopathiában.  

 

9. Génmutáció azonosításával genetikai tanácsadás, családtervezés segítése. 

 

10.  IL-17A és IL-22 termelés vizsgálata HIES és APS1 betegekben. 
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5. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A vizsgálatok a kontroll csoport tajai, a betegek vagy a szülők tájékoztatását és 

beleegyező nyilatkozat aláírását követően történtek a Debreceni Egyetem Orvos és 

Egészségtudományi Centrum Etikai Bizotsága által jóváhagyott feltételei mellett. 

 

5.1 Betegek 

 

X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemiában szenvedő betegek 

Összesen 109 nem rokon családból származó 122 betegnél diagnosztizáltunk XLA-t a 

családi anamnézis, a tipikus klinikai manifesztációk és immunológiai eredmények alapján, 

beleértve a visszatérő otitis mediát, a sinusitist, a bronchitist, a pneumoniát, a perifériás B 

sejtek hiányát (<2%), és a nagyon alacsony szérum immonglobulin izotipusok mennyiségét. 

A betegek a következő országokból érkeztek (betegek száma): Lengyelország (35), 

Oroszország (18), Ukrajna (18), Magyarország (16), Szerbia (9), Románia (7), 

Fehéroroszország (6), Horvátország (6), Macedónia (5) és  Szlovénia (2).  

 

Hyper-IgE szindrómás betegek 

 Tízenkét hyper-IgE szindrómás beteg közül 7 magyar (4 család), 2 ukrán, 2 orosz és 1 

lengyel volt. A betegek demográfiai, klinikai és laboratóriumi adatai a 1. táblázatban 

láthatóak. 

 

1-es típusú autoimmun poliglanduláris szindrómás betegek 

A magyarországi endokrinológusok és gyermekorvosok segítségével 9 APS1-ben 

szenvedő beteg vizsgálatára volt lehetőség. A betegek az APS1 klinikai kritériumainak 

megfeleltek, a major tünetek (mucocutan candidiasis, melékvese elégtelenség és 

hypoparathireosis) 2 vagy 3 megléte, családi anamnézis és a laboratóriumi eredmények 

alapján.  Egy beteg esetében (B1) a klinikai tünetek és normál laboratóriumi eredmények 

mellett a családi anamnézis és a mutáció analízis segítette a diagnózis felállítását (2. táblázat). 

Két beteg (E1, E2) esetében a kezelőorvos kérésére genetikai vizsgálat végeztünk, de nincs 

adatunk a betegek fenotípusáról. 
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1.táblázat. HIES betegek demográfiai, klinikai és laboratóriumi adatai 
                
Betegek   Kor  Nem  Ekcéma Bőr és nyálkahártya  Tüdő            Csont   Szérum  Egyéb  

    (év)        érintettség  tünetek   IgE szint  manifesztáció 
               (kU/L) 

Magyarország 
 

C1 26 Nő Súlyos  Kiütés újszülöttkorban  Pneumonia  Patológiás fractura  30.000  Fasciitis  
    Hideg tályog       Pneumatocele  Jób- arc     necrotisans 

Köröm candidiasis    Bronchiectasis  Scoliosis (14O)     
    Hyperextendálható izülek 
     
      

C2 7 Férfi Súlyos  Hidegtályog       Pneumonia   Jób- arc   50.000  -  
 

C3 5 Férfi Súlyos  Pyoderma     Pneumonia  Jób- arc   2000  - 
 

N1 40 Nő Súlyos  Kiütés újszülöttkorban    Pneumonia    Patológiás fractura  5.000  B-sejt lymphoma 
Hidegtályog    Pneumatocele  Jób- arc     Nephrectomia  

     Köröm candidiasis     Scoliosis (>20O)     
            Hyperextendálható izülek     

            Tejfog retenció 
 

N2 10 Nő Enyhe  Kiütés újszülöttkorban     Pneumonia  Jób- arc   1400  - 
Hidegtályog        Hyperextendálható izülek    

  
 
K 7 Férfi Mérsékelt Kiütés újszülöttkorban     Pneumonia  Jób- arc   20.000  - 

     Hidegtályog        Hyperextendálható izülek  
     Oral candidiasis      
 

S 11 Férfi Súlyos  Bőr abscessus      Pneumonia  Jób- arc   70.000  Arthropathia 
     Oral candidiasis     Tejfog retenció  
     Sinusitis, otitis      Hyperextendálható izülek 
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1.táblázat folytatása 
 

 
Betegek   Kor  Nem  Ekcéma Bőr és nyálkahártya  Tüdő            Csont   Szérum  Egyéb  

    (év)        érintettség  tünetek   IgE szint  manifesztáció 
               (kU/L) 

Ukrajna                                       
D 9 Férfi Mérsékelt Kiütés újszülöttkorban       Pneumonia   Scoliosis (15-20°) 24.000  - 

               Jób-arc 
            Hyperextendálható izülek 

       Tejfog retenció  
       
 

L 10 Férfi Súlyos  Bőr abscessus      Pneumonia  Jób- arc   2.000  - 
     Sinusitis, otitis      Pneumatocele   Hyperextendálható izülek 

Köröm candidiasis       
 

Lengyelország 
B 5 Nő Mérsékelt Pyodermia   Pneumonia  Jób- arc   30.000  -              

Purulens conjunctivitis  
     Purulens otitis 
     Bőr candidiasis 
     Köröm candidiasis  
 
Oroszország 

Z 12 Nő Nincs adat Nincs adat   Nincs adat  Nincs adat  Nincs adat Nincs adat 
 
B 5 Férfi Nincs adat Nincs adat   Nincs adat  Nincs adat  Nincs adat Nincs adat 
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2. táblázat. APS1 demográfiai adatai és klinikai tünetei 
 

A betegség manifesztációja Betegek Nem Kor 

(év) 

Diagnózis 

(beteg kora) APS1 major 

komponense 

APS1 monor komponense, 

 egyéb manifesztációk 

B1 F 3 3 hó nincs nincs 

B2 N 10† 8 hó mellékvese 

elégtelenség, 

MC candidiasis, 

autoimmun hepatitis, 

coeliakia 

C1 N 21 8,5 év mellékvese 

elégtelenség, 

MC candidiasis, 

hypoparathyreosis 

autoimmun thyroiditis, 

alopecia 

L1 N 23 15 év hypoparathyreosis  

mellékvese 

elégtelenség 

késleltetett pubertáns, 

alacsony termet 

H1 F 16 1 év hypoparathyreosis visszatérő légúti infekciók 

V1 F 25 6,5 év mellékvese 

elégtelenség, 

MC candidiasis 

autoimmun thyroiditis, 

visszatérő légúti infekciók 

V2 F 20 11 év hypoparathyreosis nincs 

E1 N 5 NA NA NA 

E2 F 8 NA NA NA 

N. nő; F,férfi; †A beteg adrenális krízisben exitált 10 éves korában; MC, mucocutan; NA, nincs adat  
     
 

Kontroll csoport 

A kontroll csoport tagjai egészséges tünetmentes személyek, életkoruk 2-50 év közötti.  

 

5.2 Immunológiai vizsgálatok 

 

 Heparinnal alvadásgátolt vérből sűrűség grádiens centrifugálással mononukleáris 

sejteket izoláltunk, anti-CD19 antitesttel inkubáltuk a sejteket, a jelzett CD19+ B-lymphociták 

százalékának meghatározása áramlási citometriával történt. A szérum IgM, IgG és IgA 

mennyiségi meghatározása standard immunkémiai vizsgálattal (nefelometria) történt.  
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5.3 Mutáció analízis vizsgálat bidirekcionális DNS szekvenálással   

 

A BTK, STAT3 és az AIRE gén mutáció analízise bidirekcionális szekvenálással 

történt. A BTK gén vizsgálata 55 beteg esetében az Infektológiai és Gyermekimmunológiai 

Tanszék molekuláris genetikai laboratóriumában történt, a további vizsgálatokat a következő 

Primer Immundeficiencia Központokban végezték el: 29 beteg -Erasmus University, 

Rotterdam (The Netherlands), 16 beteg - Research Center for Medical Genetics, Moscow 

(Russia), 7 beteg - Department of Pediatrics,Brescia (Italy), 6 beteg - Belarusian Research 

Center for Pediatric Oncology and Hematology, Minsk (Belarus), 6 beteg - St. Jude 

Children’s Research Hospital, Memphis (USA), és 4 beteg - Karolinska University Hospital, 

Huddinge (Sweden). 

   

DNS izolálás 

A vizsgálathoz EDTA-val (etilén-diamin-tetraacetát) alvadásgátolt teljes vérből standard 

módszerrel genomiális DNS (gDNS)-t izoláltunk (GenElute Blood Genomic DNA kit, Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO). A kapott gDNS koncentrációját és tisztaságát spektrofotométerrel 

határoztuk meg. A DNS koncentrációt a 260 nm-en mért abszorbancia átlagból számoltuk, a 

tisztaságot a 260, illetve 280 nm-en mért abszorbancia átlagok hányadosa alapján határoztuk 

meg (normál értéke: 1,7-1,9). 

 

Amplifikációs polimeráz láncreakció 

A vizsgálni kívánt génszakaszt polimeráz láncreakcióval (PCR) felsokszoroztuk 

specifikus oligonukleotid primer párok segítségével.  

Minden reakcióelegy tartalmaz 12,5 μl JumpStart RedTaq Ready Mixet (Sigma Aldrich, 

St. Louis, MO), 0,5 μl forward és 0,5 μl reverse primert (10 pmol / ml koncentráció), 100 ng 

minta DNS-t (a kivont DNS koncentrációjának függvényében), desztillált vízzel  25 μl-re 

kiegészítve. A PCR-hoz a GeneAmp®PCR System 2700 készülékét (Applied Biosystems, 

Foster City, CA) használtuk.  

 

Agaróz gélelektroforézis 

A PCR sikerességét és a felszaporított DNS fragmentumok méretét agaróz- 

gélelektroforézissel ellenőriztük az EasyLadder I (100 bp-2000 bp) segítségével (Bioline, 

London, UK), 2%-os agarózgélt használva. A DNS-fragmentumok gélben történő 
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detektálására a GelRed (Biotium, Hayward, CA) fluoreszcens jelzést alkalmaztuk, amely a 

DNS-molekulához kötődik és UV fény hatására piros színben fluoreszkál. 

 

Szekvenálási PCR 

A PCR termékeket Microcon 100 vagy Amicon Ultra 100K (Millipore, Carrigtwohill, 

Ireland) tisztítóoszloppal tisztítottuk meg a szennyeződésektől (gDNS, nukleotidok, PCR 

megmaradt komponensei stb.)   

A szekvenálási PCR során a felsokszorozott kétszálú DNS szakaszhoz csak a primer pár 

egyik tagját adjuk, így a reakció során egyszálú DNS szakaszt sokszorozunk fel. A reakcióhoz 

normál dNTP-ket és fluoreszcens festékkel jelölt ddNTP-ket használunk, amelyek 

véletlenszerűen beépülve az új szálba leállítják a polimerizációt. A folyamat során eltérő 

hosszúságú másolatokat kapunk, amelyek 3’-végen jelöltek. A reakciót szintén 

GeneAmp®PCR System 2700 készüléken (Applied Biosystems) végeztük el. A reakció után 

az elegyet Spin Post-Reaction Purification Columns zselés tisztító oszlopok (Sigma) 

segítségével tisztítottuk meg a gyártó által javasolt protokol alapján, majd előkészítettük 

(bepárlás, felvétel formamidba, denaturálás) a mintát a szekvenálásra. 

A szekvenáláshoz ABI 3130 DNA automata szekvenálót (Applied Biosystems) használtunk. 

A szekvenálás során kapott elektroferogrammok értékeléséhez a GenBank adatbázisát 

használtuk (BTK accession no. ENSG00000010671; STAT3 accession no. 

ENSG00000168610; AIRE accession no. ENSG00000160224) (www.ensembl.org).  

A nukleotid sorrend számozásakor a cDNS iniciációs kódjának (ATG) az adeninje felel meg 

az első pozíciónak. A mutációk nomenklaturájakor a den Dunnen and Antonarakis (2001) 

ajánlásait követtük (den Dunnen and Antonarakis, 2001).  

 

5.4 In vitro citokin assay 

 

 HIES betegek és kontroll esetében mononukleáris sejtket izoláltunk EDTA-val 

alvadásgátolt perifériás vérből. A sejteket AIMV médiumba (Invitrogen, San Diego, CA) 

szuszpendáltuk 5x106 /ml sejtkoncentrációban 96 lyukú plateban, és kezeltük 200 ng/ml 

Escherichia coliból származó lipopoliszachariddal (LPS) (Sigma), 2,5 µg/ml TLR7/8 (toll like 

receptor 7/8) agonistával (Invitrogen, San Diego, CA), vagy 40 ng/ml interleukin-6-val 

(PeproTech, Rocky Hill, NJ) és 48 óráig inkubáltuk a sejteket. A felülúszóban lévő citokinek 

(TNF-α és MCP-1) mennyiségét ELISA-val (enzime-linked immunosorbent assay) határoztuk 

meg (Bender MedSystems, Vienna, Austria). 
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5.5. Aktivált mononukleáris sejtek IL-17A és IL-22-termelésének vizsgálata 

 

 APS1 és HIES betegek valamint kontroll esetében mononukleáris sejtket izoláltunk 

heparinnal alvadásgátolt perifériás vérből. A sejteket DMEM médiumba (Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO) szuszpendáltuk 10% hőinaktivált autológ normal humán szérum mellett 1x106 /ml 

sejtkoncentrációban 96 lyukú plateban. A mononukleáris sejteket élő 1x103/ml és 

hőinaktivációval elölt 1x105/ml és 5 x105/ml Candida albicanssal (ATCC 10231) aktiváltuk 

és tenyésztettük 4 napig. A felülúszó IL-17A és IL-22 mennyiségét ELISA-val határoztuk 

meg (R&D systems, Minneapolis, MN). 

 

5.6 Antitest assay 

 

 Az IFN-ω autoantitest meghatározása radio-immunoassay-val történt Oftedal és 

munkatársai leírása alapján (Söderbergh 2004, Oftedal, 2008). A vizsgálatokat prof. Anne 

Puel és munkatársai végezték el kollaborációban. 

 

5.7 Restrikciós fragment hossz analízis Mph11031 restrikciós enzimmel 

 

 Az eddigi irodalmakban nem szereplő c.994C>T nukleotid csere patológiás 

szerepének igazolása érdekében megvizsgáltuk, hogy a genetikai eltérés jelen van-e az  

egészséges populációban. 50 egészséges kontroll esetében a STAT3 gén 9. exonját 

amplifikáltuk és a 230 bp nagyságú PCR terméket Mph11031 (Fermentas, Rockford, IL) 

enzimmel kezeltük. A STAT3 gén vad típusú szekvenciája esetében jön létre a hasítás, aminek 

következtében 130 és 100 bp nagyságú fragmentek keletkeznek. 
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6. EREDMÉNYEK 

 

6.1 X-kromoszómához kötött agammaglobulinamia 

 

Az XLA gyakoriságát és genentikai profilját korábban még nem vizsgálták a kelet- és 

közép-európai (KKE) országokban. Kutatómunkám során 10 országból (Magyarország, 

Fehéroroszország, Horvátország, Lengyelország Macedónia, Románia, Oroszország, Szerbia, 

Szlovénia, és Ukrajna) gyűjtöttük össze XLA-ban szenvedő betegek klinikai, immunológiai és 

genetikai adatait. 

 

BTK mutációk típusa és gén lokalizációja 

A 122 beteg mutáció analízise alkalmával 98 különböző mutációt azonosítottunk a 

BTK génen. A mutációk között szerepel nukleotid csere (missense és nonsense), hasitási hely 

defektusát okozó mutációk (splice-site mutáció), kis és nagy deléciók és inserciók (frameshift 

mutáció) (3. ábra). A legnagyobb gyakorisággal a missense mutációk (35; 36%) fordulnak 

elő, amit a splice-site mutáció (23; 23,2%) a nonsense mutáció (17; 17,2%) követ. Kis 

arányban fordul elő a frameshiftet eredményező inserciók vagy deléciók (16; 16,2%), és a 

nagy szakaszt érintő deléciók (7; 7,2 %). 

 
8. ábra Leírt és új mutációk elhelyezkedése a BTK proteinen (A) és a BTK gén exonjain (B) 

PH, pleckstin homológ domén; TH, Tec- homológ domén; SH3, Src- homológ 3 domén; SH2, Src homológ 2 

domén; SH1, tirozin kináz domén. Az A) panelen látható a különböző mutációk elhelyezkedése a BTK protein 

doménjein. Missense (pont), nonsense (négyzet), splice-site (csillag) és frameshift (kör) mutációk. A B) panel 

prezentálja a nagyméretű deléciók elhelyezkedését a BTK cDNS-én belül. 

 

A mutációk a fehérje minden szakaszára lokalizálódnak, a leggyakoribb mutációs hely 

az SH1 domén (45; 45,3%), nagy gyakorisággal fordul elő mutáció a PH doménen is (22; 
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22,3%), míg az SH2 domén (13; 13,3 %), az SH3 domén (7; 7,3%) és a TH domén (6; 6,3%)  

ritkábban érintett. Egyedül csak az SH3 doménen nem fordul elő missense mutáció (8. ábra).  

 

 
9.ábra. Új és ismert BTK mutációk a különböző kelet- és közép-európai országokban 

 

Új mutációk 

A vizsgált XLA betegeknél 46 adatbázisban (www.bioinf.uta.fi/BTKbase) nem 

szereplő, új mutációt azonosítottunk 58 beteg vizsgálatakor. A betegek 9 kelet- és közép-

európai országból érkeztek (9. ábra). Az új mutácók spektrumát vizsgálva 17 missense, 11 

splicing, 9 frameshift, 7 nonsense és 2 nagy szakaszt érintő deléciót találtunk. A missense 

mutációk egyaránt érintették a PH, SH2 és az SH1 doméneket.  Kilenc betegnél az exon-

intron határon lévő nukleotid csere, míg 4 nem rokon család esetében kis szakaszt érintő 

deléció eredményezett splicing mutációt. Hét deléció és 2 inszerció okozott frameshift 

mutációt 9 betegnél, míg nagy szakaszt érintő deléció 3 betegnél okozta a megbetegedést. Hét 

új nonsense mutáció eredményezett korai terminációs szignált, melynek következtében 12 

betegnél abnormális méretű BTK képződött. Egy oroszországi és egy magyar beteg esetében 

ugyanazon nonsense mutációt azonosítottunk (3. táblázat).   

 

Ismert mutációk 

Az új mutációk mellett 52 ismert, adatbázisban szereplő mutációt azonosítottunk a 10 

országból származó betegek esetében. A betegek főleg Lengyelországból (20; 31 %), 

Ukrajnából (10; 15%), Oroszországból (9; 14%), és Magyarországról származtak (6; 9%) (3. 

ábra). 
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3. táblázat. Új mutációk a BTK génen 
Pts Ország Mutáció típusa Mutáció helye Nukleotid csere Aminósav csere Érintett domén 
1 Lengyelország nagy deléció exon 1 - - - 
2 Románia missense exon 2 c.29T>A p.F10Y PH 
3 Magyarország frameshift exon 2 c.87_99delGTTTCTCTTGACC or 

c.88_100delTTTCTCTTGACCG or 
c.89_101delTTCTCTTGACCGT 

p.F30fsX52 PH 

4 Magyarország missense exon 2 c.115T>A p.Y39N PH 
5 Magyarország missense exon 2 c.115T>A p.Y39N PH 
6 Oroszország splicing intron 2 c.141+1delG - PH 
7 Oroszország splicing intron 3 c.241-1G>T - PH 
8 Lengyelország nagy deléció exon 6, 7 c.392_588del197bp p.V131_Q196del PH, TH 
9 Lengyelország nagy deléció exon 6, 7 c.392_588del197bp p.V131_Q196del PH, TH 
10 Lengyelország nonsense exon 6 c.421A>T p.K141X TH 
11 Lengyelország nonsense exon 6 c.421A>T p.K141X TH 
12 Ukrajna splicing intron 6 c.520+1G>A - TH 
13 Ukrajna splicing intron 6 c.520+1G>A - TH 
14 Szerbia splicing intron 7 c.588+1G>A - TH 
15 Ukrajna splicing intron 7 c.588+2delT - TH 
16 Szlovénia frameshift exon 8 c.685_694delAATGCAAATG or 

c.686_695delATGCAAATGA 
p.N229fsX273 SH3 

17 Magyarország splicing intron 8 c.777-1G>A - SH3 
18 Lengyelország splicing intron 9 c.839+2T>C - SH3 
19 Szerbia splicing intron 9 c.839+(4_7)delAGTA - SH3 
20 Oroszország missense exon 10 c.881T>C p.L294P SH2 
21 Fehéroroszország missense exon 11 c.950T>G p.V317G SH2 
22 Fehéroroszország frameshift exon 11 c.952_953delTC or c.953_954delCT p.S318fsX321 SH2 
23 Ukrajna frameshift exon 12 c.995_1002delGTCATTAT or 

c.996_1003delTCATTATG or 
c.997_1004delCATTATGT 

p.H333fsX345 SH2 

24 Magyarország missense exon 12 c.1064T>A p.I355N SH2 
25 Magyarország missense exon 12 c.1064T>A p.I355N SH2 
26 Magyarország nonsense exon 12 c.1087C>T p.Q363X SH2 
27 Oroszország nonsense exon 12 c.1087C>T p.Q363X SH2 
28 Lengyelország missense exon 12 c.1100C>A p.A367E SH2 
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3. táblázat folytatása 
Pts Ország Mutáció típusa Mutáció helye Nukleotid csere Aminósav csere Érintett domén 
29 Lengyelország missense exon 12 c.1100C>A p.A367E SH2 
30 Lengyelország splicing intron 12 c.1102+1_11delGTGAGTACCAG - SH2 
31 Oroszország nonsense exon 13 c.1171G>T p.G391X SH1 
32 Oroszország nonsense exon 15 c.1363G>T p.E455X SH1 
33 Oroszország frameshift exon 15 c.1406_delC p.P469fsX483 SH1 
34 Macedónia frameshift exon 15 c.1407_1408insC p.P469fsX475 SH1 
35 Lengyelország frameshift exon 15 c.1457_1458delTG p.L486QfsX505 SH1 
36 Ukrajna nonsense exon 15 c.1462G>T p.E488X SH1 
37 Ukrajna nonsense exon 15 c.1462G>T p.E488X SH1 
38 Szerbia nonsense exon 15 c.1480C>T p.Q494X SH1 
39 Szerbia nonsense exon 15 c.1480C>T p.Q494X SH1 
40 Lengyelország missense exon 15 c.1565T>C p.L522P SH1 
41 Lengyelország missense exon 15 c.1526T>C p.M509T SH1 
42 Fehéroroszország frameshift exon 16 c.1630delA p.R544fsX555 SH1 
43 Fehéroroszország frameshift exon 16 c.1630delA p.R544fsX555 SH1 
44 Magyarország missense exon 16 c.1631 G>C p.R544T SH1 
45 Románia splicing intron 16 c.1631+5G>T - SH1 
46 Oroszország frameshift exon 17 c.1697_insT p.P566fsX572 SH1 
47 Oroszország missense exon 17 c.1730A>T p.K577I SH1 
48 Macedónia missense exon 17 c.1735G>A p.D579N SH1 
49 Ukrajna missense exon 17 c.1773T>G p.F583V SH1 
50 Ukrajna missense exon 17 c.1773T>G p.F583V SH1 
51 Lengyelország missense exon 17 c.1750G>C p.G584R SH1 
52 Lengyelország splicing intron 17 c.1750+3A>C - SH1 
53 Magyarország missense exon 18 c.1846C>G p.L616V SH1 
54 Macedónia nonsense exon 18 c.1901G>A p.W634X SH1 
55 Macedónia nonsense exon 18 c.1901G>A p.W634X SH1 
56 Románia missense exon 19 c.1921C>G p.R641G SH1 
57 Lengyelország missense exon 19 c.1931T>A p.F644Y SH1 
58 Magyarország missense exon 19 c. 1952 T>G p. I651S SH1 
A 4 és 5, 8 és 9, 10 és 11, 24 és 25, 28 és 29, 36 és 37, 38 és 39, 42 és 43, 49 és 50, 54 és 55 betegek testvérek. PH, pleckstin homológ domén; TH, Tec- homológ domén; 

SH3, Src- homológ 3 domén; SH2, Src homológ 2 domén; SH1, tirozin kináz domén.  

A mutációk nomenklaturájánál korábbi ajánlást követettük (den Dunnen és Antonarakis, 2001).  
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XLA gyakorisága az európai országokban  

 Kilenc kelet- és közép- európai (KKE) országban határoztuk meg az XLA 

prevalenciáját a BTK mutációban szenvedő betegek száma alapján. A különböző országokban 

eltérő az XLA gyakorisága, ha a kilenc országban együttesen vizsgáljuk az gyakoriságot 

elmondható, hogy 1.399.000 lakosra esik 1 XLA beteg, ez a szám a nyugat-európai országok 

esetében 1:891.751, míg az Amerikai Egyesült Államokban 1:1.489.544 (4. táblázat).  

 

4.táblázat. XLA prevalenciája az európai országokban és az USA-ban 
 

 
        Ország     Populáció      Betegek              Gyakoriság    PID központok 

 
 KKE  országai  
 
Macedónia  2.022.547  5  1: 404.000  1 
Magyarország  10.050.000  16  1: 628.000      4 
Horvátország   4.491.543  6  1: 749.000  1 
Szlovénia   2.009.000  2  1: 1.000.000  1 
Lengyelország  38.518.241  35  1: 1.100.000  4 
Szerbia  10.159.056  9  1: 1.130.000  1 
Fehéroroszország  9.689.800  6  1: 1.615.000  1 
Ukrajna  46.287.138  18  1: 2.570.000  2 
Románia  22.303.552  7  1: 3.180.000  3 
Összesen  145.530.870  104  1: 1.399.000  15 
 
Nyugat-Európa országai■  
 
Olaszország  59.337.888  127  1: 467.227  NA 
Franciaország  64.473.140  119  1: 541.791  NA 
Egyesült Királyság 60.975.000  50  1: 1.219.500  NA 
Spanyolország  45.116.894  28  1: 1.611.317  NA 
Németország  82.210.000  26  1: 3.161.923  NA 
Összesen  312.112.922  350  1: 891.751  NA 
 
USA (2006)*  299.398.484  201  1: 1.489.544  NA 
Az adatok forrása: ■ ESID online adatbázis (http://www.esid.org/esid_registry.php); *Winkelstein et al., 2006. 
PID, Primer Immundeficiencia Központ; KKE, Kelet-Közép-Európa; NA, nincs adat 
 

Az általunk kapott adatok megbízhatóságára utal, hogy a vizsgálatban az összes Primer 

Immundeficiencia Központ (PID) részt vett Lengyelországból, Ukrajnából, Magyarországról, 

Szerbiából, Romániából, Fehéroroszország, Horvátország,  Macedóniából és Szlovéniából. 
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6.2 Hyper-IgE szindróma 

 

 A STAT3 gén molekuláris genetikai vizsgálatát 12 betegnél és családtagjainál 

elvégezve 4 heterozigóta mutációt (H332Y, R382W, IVS11-1G>T, H410Y) azonosítottunk a 

DNS kötő doménen és egy heterozigóta mutációt (V637M) az SH2 doménen (5. táblázat, 10. 

ábra).  

 

5. táblázat.  Hyper-IgE szindrómában szenvedő betege és családtagjainak STAT3 gén 

szekvencia variánsai 

Szekvencia variánsok 
Betegek Etnikai csoport 

Nukleotid csere Aminósav csere 
Érintett domén 

1. család Roma    
C1 Beteg CAT/TAT H332Y DNS kötő 
C2 C1beteg fia CAT/TAT H332Y DNS kötő 
C3 C1beteg fia CAT/TAT H332Y DNS kötő 
C4 C1beteg apja vad típus vad típus - 
C5 C1beteg anyja vad típus vad típus - 

2. család Magyar    
N1 Beteg CGG/TGG R382W DNS kötő 
N2 N1 beteg lánya CGG/TGG R382W DNS kötő 
N3 N1 beteg fia vad típus vad típus - 
N4 N1 beteg férje vad típus vad típus - 

3. család Magyar    
K Beteg CGG/TGG R382W DNS kötő 

4. család Magyar    
S1 Beteg CGG/TGG R382W DNS kötő 
S2 S1 beteg testvére vad típus vad típus - 
S3 S1 beteg testvére vad típus vad típus - 
S5 S1 beteg anyja vad típus vad típus - 

5. család Orosz    
Z Beteg CGG/TGG R382W DNS kötő 

6. család Orosz    
G Beteg IVS11-1G>T K370fs DNS kötő 

7. család Ukrán    
L Beteg CGG/TGG R382W DNS kötő 

8. család Ukrán    
D Beteg CAC/TAC H410Y DNS kötő 

9. család Lengyel    
B Beteg GTG/ATG V637M SH2 

 
Az R382W mutáció 3 magyar, 1 orosz és 1 ukrán családban volt jelen. Az 1. család egy 

magyarországi roma származású család, ahol a C1 betegben (C1) alakult ki a DNS kötő 
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doménen a mutáció, mert a szülei vad típusúak voltak a mutációra nézve. A beteg viszont 

tovább örökítette a betegségért felelős mutációt az utódaiba (C2, C3) (10, 11 ábra). A 2. 

család esetében az N2 beteg az édesanyjától (N1) örökölte a betegség kialakulásáért felelős 

mutációt. A 4. családba tartozó S1 beteg édesanyja és testvérei vad típusúak voltak, az S1 

betegben de novo képződött a mutáció. A lengyel (B beteg), 2 orosz (Z és G beteg), 2 ukrán 

(L és D beteg) és 1 magyar (K beteg) beteg családtagjainak nem tudtuk elvégezni a genetikai 

vizsgálatot (5. táblázat, 10. ábra). 

 
10. ábra. STAT3 mutációk 

Piros színnel jelöltem az eredményeimben szereplő mutációkat 
     

Az 5 mutáció közül egy mutáció (H332Y) korábbi irodalmakból nem ismert. A 

c.994C>T nukleotid csere eredményekénk létrejött H332Y mutáció patogenitása 

bizonyítékokat igényelt. A C>T csere következtében a CAT bázistriplet TAT bázistripletté 

módosult, így hisztidin helyet tirozin kódolódik. A két aminósav tulajdonságai eltérőek, a 

közepes méretű, bázikus tulajdonságú és pozitív töltésű aminósav nagy méretű, aromás 

tulajdonságú, töltés nélküli aminósavra cserélődik (11. ábra). A mutáció a STAT3 DNS kötő 

doménjét érinti, ami igen konzervált szakasz, az evolució során megőrizte állandóságát, 

változása nagy hatással van a protein szerkezetére és funkciójára (11. ábra).   

Első alkalommal megnéztük, hogy a genetikai eltérés (c.994C>T) jelen van-e az 

egészséges populációban, ötven magyar (ebből 25 roma) egészséges kontrollnál restrikciós 

emésztést végeztünk Mph11031 restrikciós enzimet használva. Az enzim a vad típusú 

szekvencia jelenlétében hasította a 230 bp nagyságú PCR fragmentet, a hasítás 

eredményeként 2 fragment (130 bp és 100 bp) keletkezett. Heterozigóta mutáció esetében a 

vad típusú allél hasítódott, míg a mutáns allél nem, így a gélelektroforézis alkalmával 3 sáv 

(230, 130, 100 bp) volt látható (12. ábra). 
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a)             b) 

 
c) 

11. ábra. Az 1. család genetikai eredménye (a), a c.994C>T mutáció következménye (b) és a STAT3 DNS 

kötő domén aminósav szekvencia  konzerváltsága 

Az a) ábrán látható az 1. család családfáját, és az elektroferogrammokon (II/1, III/1,III/2) a STAT3 gén 994-es 

nukleotid pozíciójában lévő citozin- timin csere heterozigóta formában. A I/1 és az I/2 családtagok vad típusúak 

a mutációra nézve. A b) ábrán a c.994C>T  mutáció következménye látható aminósav szinten. A c) ábra a 

STAT3 DNS kötő domén aminósav szekvencia részletét mutatja különböző fajok esetében. 

  

További 100 kontrollnál (50 libanoni, 50 svéd) a vizsgálatot Hong Jiao végezte a 

Biokémiai és Táplálkozás Tudományi Tanszéken, Svédországban. A 150 kontroll egyikében 

sem volt jelen a genetikai eltérés.  

 

 
12. ábra. A STAT3 gén c.994C>T mutáció restrikciós fragment analízise 

M, molekulasúly marker, EK, emésztettlen kontroll 
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A STAT3 normál körülmények között stimulálja az MCP-1 termelést és csökkenti a TNF-α 

termelését. A mutáció STAT3 funkciójára gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében kontroll 

és betegek (C2, C3) mononukleáris sejtjeit lipopoliszachariddal (LPS), TLR7/8 (toll like 

receptor 7/8) agonistával (CLO75) vagy IL-6-val aktiváltuk és emelkedett TNF-α (tumor 

nekrózis faktor-alfa) termelést kaptunk az új H332Y mutációt hordozó betegekben a 

kontrollhoz képest. Az IL-6 stimulust követően pedig a betegek MCP-1 (monocita 

kemotaktikus protein-1) aktivitása lényegesen elmaradt a kontroll mintához képest (13. ábra). 

 

 
13. ábra. Kontroll és HIES betegek citokin termelése 

Tumor nekrózis faktor-alfa (TNF-α) és monocita kemotaktikus protein-1 (MCP-1) termelése lipopoliszacharid 

(LPS), toll like receptor 7/8 agonista (CLO75) vagy interleukin-6 (IL-6) aktiválást követően kontrollból és 

H332Y mutációban szenvedő HIES betegekből (C2, C3) izolált mononukleáris sejtekben (5 x 106/ml). 

 

A két vizsgált beteg fiúnál csökkent volt a mononukleáris sejtek IL-6 válaszkézsége, az LPS 

és a CLO75 pedig emelkedett TNF-α termelést indukált. Az adatok azt mutatják, hogy a 

H332Y mutáció károsította a STAT3 funkcióját, felelőssé tehető a betegség kialakulásáért a 

roma családba tartozó multiszisztémás HIES tünetekkel rendelkező betegekben. 

 

6.3 Az 1. típusú autoimmun polyendocrinopathia szindróma  

 

Az AIRE gén mutáció analízisét 6 család esetében végeztük el, a vizsgálat során 9 APS1-

ben szenvedő betegnél sikerült azonosítani a betegségért felelős mutációt (6. táblázat). A mutáció 

analízis alkalmával 5 betegben homozigóta, míg 4 betegben összetett heterozigóta mutációt 

találtunk (6. táblázat). A leggyakoribb finn major mutációt (R257X) a betegek 100 %-ában 

azonosítottuk; 5 betegben homozigóta, míg 4 betegben heterozigóta formában.  
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6. táblázat. AIRE mutációk és anti-IFN-ω antitest mennyisége APS1 betegek és családtagjaik esetében 

Szekvencia variánsok Betegek 
és családtagjaik 

Nem Kor 
(év) Nukleotid csere Aminósav csere 

Anti-IFN-ω 
(titer) 

B1 Beteg F 3 c.769c>T/c.769c>T R257X 51/1608/1503 
B2 B1 testvére N 10† c.769c>T/c.769c>T R257X NA 
B3 B1 testvére N 21 c.769c>T/vt R257X 21 
B4 B1 testvére F 23 c.769c>T/vt R257X 52 
B5 B1 anyja N 42 c.769c>T/vt R257X 61 
B6 B1 apja F 54 c.769c>T/vt R257X 43 
C1 Beteg N 21 c.769c>T/c.44_66dup23bp R257X/R15fsX19 1593 
C2 C1 testvére F 32 c.44_66dup23bp/vt R15fsX19 9 
C3 C1 anyja N 52 c.44_66dup23bp/vt R15fsX19 11 
C4 C1 apja F 57 c.769c>T/vt R257X 35 
L1 Beteg N 23 c.769c>T/c.769c>T R257X 1301 
L2 L1 testvére F 15 c.769c>T/vt R257X 58 
L3 L1 apja F 50 c.769c>T/vt R257X 32 
H1 Beteg F 16 c.769c>T/c.965_977del13bp R257X/L323fsX373 918 
H2 H1 anyja N 41 c.965_977del13bp/vt L323fsX373 35 
H3 H1 apja F 41 c.769c>T/vt R257X 92 
V1 Beteg F 25 c.769c>T/c.1344delC* R257X/C449fsX479* 1186 
V2 V1 testvére F 20 c.769c>T/c.1344delC* R257X/C449fsX479* 735 
V3 V1 anyja N 51 c.769c>T/vt R257X/ 47 
V4 V1 apja F 50 c.1344delC*/vt C449fsX479* 36 

E1 Beteg N 5 c.769c>T/c.769c>T R257X NA 
E2 E1 testvére F 8 c.769c>T/c.769c>T R257X NA 
E3 E1 testvére F 3 c.769c>T/vt R257X NA 
E4 E1 anyja N 33 c.769c>T/vt R257X NA 
E5 E1 apja F 36 c.769c>T/vt R257X NA 

Referencia tartomány <200 
N, nő; F, férfi; †A beteg adrenális krízisben exitált 10 éves korában; vt, vad típus; NA, nincs adat 
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Az észak-amerikai, brit és a norvégiai betegeknél leggyakrabban előforduló 

965_977del13bp mutációt 1 betegnél (H1) volt jelen heteozigóta formában, aki a mutációt az 

anyjától (H2) örökölte. 

Egy testvérpárnál (V1 és V2 beteg) az eddigi irodalmakban nem szereplő, új mutációt 

(c.1344delC; C449fsX479) találtunk heterozigóta formában, a genetikai eltérést az apától 

(V4) örökölték (14. ábra). 

 

 
 
14. ábra. V1 és V2 beteg és családtagjai molekuláris genetiaki vizsgálata 

a) családfa, b-c) Ismert (R257X) és új (C449fsX479) mutációk jelenléte az AIRE génen két  APS1 betegben és 

szüleiknél. d) A c.1344delC mutáció következtében kereteltolódás jön létre a fehérje 449-es aminósav 

pozíciójában és a fehérje szintézise a 479 aminósav pozícióban leáll.   

 

A deléció hatására kereteltolódás jön létre, a bázis tripletek módosulnak, melynek 

következtében a 449-es aminósavtól kezdve megváltozik az aminósavak sorrendje, és egy 

korai terminációs szignál jön létre, melynek köszönhetően a fehérje szintézise a 479-es 

aminósav pozícióban leáll. Feltehetőleg a méretében és szerkezetében megváltozott fehérje 

nem fogja tudni megfelelően ellátni a funkcióját.  



44 
 

Az elmúlt években felfedezett, magas szenzitivitású és diagnosztikai jelentőségű anti-

IFN-ω mennyisége az APS1 betegekben magas titer értéket mutatott. A hordozó családtagok 

esetében az anti-IFN-ω értéke a normal tartományon (< 200) belül volt. A B1 beteg első anti-

IFN-ω vizsgálata 6 hetes korában történt, amikor a normal értéknek megfelelő titert (51) 

kaptunk, a vizsgálatokat a későbbi életkorba megismételtük és emelkedett értéket (1608;1503) 

mértünk. 

A B1 betegnél már 6 hetes korban az APS1 klinikai tünetei nélkül normal immunológiai 

fenotípus mellett végeztük el a genetikai vizsgálat a családi anamnézis (beteg testvér) alapján. 

Kapcsolatot kerestünk az anti-IFN-ω, a klinikai tünetek megjelenése és az életkor között (7. 

táblázat).  

 

7. táblázat. Anti-interferon- ω termelése APS1 betegben az életkor előrehaladtával 

 

Beteg kora 
a vizsgálat idején 

Anti-IFN- ω 
(titer) 

6 hét 51 
7 hónap 1608 
12 hónap 1503 
Referencia tartomány <200 

 

A B1 beteg esetében a kor előrehaladtával az anti- IFN- ω autoantitest nagymértékű 

emelkedése figyelhető meg, de a 2 éves beteg még tünetmentes.  

 

6.4 IL-17A és IL-22 termelés hyper-IgE szindrómás és 1-es típusú 

autoimmunpoliendocrinopátiás betegekben. 

 

 A cronicus mucocutan candidiasis a HIES és az APS1 betegek egyik fő klinikai tünete. 

A betegek és kontrollok mononukleáris sejtjeit élő vagy hő-inaktivált Candida albicánssal 

aktiváltuk és mértük a sejtek által termelt IL-17A és IL-22 mennyiségét. A kontroll 

csoporthoz képest alacsony IL-17A és IL-22 teremlés vagy a citokinek teljes hiánya 

figyelhető meg a betegeknél (15. ábra).  
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A) 

 
   B) 

 

 
15. ábra. APS1 és HIES betegek IL-17A (A) és IL-22 (B) termelése 

Betegek és kontrollok mononukleáris sejtjeit aktiváltuk élő (1x103) és hő-inaktivált (5x105 és 1x105) Candida 

albicanssal és asejttenyészet felülúszójában mértük az IL-17A és IL-22 mennyiségét. 
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7. MEGBESZÉLÉS 

 

A primer immundeficienciák globális egészségügyi problémát jelentenek, 250 

személyre jut egy beteg, azonban ezen betegek többségében nem ismerik fel a betegséget és a 

megfelelő kezelés is elmarad (Casanova, 2007). Ez főleg a kedvezőtlen társadalmi és 

gazdasági körülmények között élőkben fordul elő. Hét évvel ezelőtt indult útjára a J Project, 

azóta jelentősen nőtt a diagnosztizált primer immunhiányos betegek száma Kelet és Közép 

Európában, beleértve a genetikai vizsgálatokkal igazolt betegségeket is. Dolgozatomban 

három veleszületett immundeficiencia immunológiai és genetikai sajátosságait foglaltam 

össze különös hangsúllyal saját megfigyeléseinkre. 

 

X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemia 

Elsőként írtuk le 10 KKE ország XLA-ban szenvedő betegeinek a demográfiai és 

genetikai jellemzőit. 58 XLA-s betegben találtunk 46 különböző, új mutációt. Az új mutációk 

esetében szükséges bizonyítani, hogy a genetikai eltérés felelős-e a betegség kialakulásáért, 

ennek főleg a missense mutációk esetében van nagy jelentősége, amikor a cDNS teljes 

méretében jelen van, és amelyről normál méretű fehérje szintetizálódik. A nonsense 

mutációval járó nukleotid csere, valamint a deléciók és inserciók esetében a cDNS méretének 

csökkenése és a korai stop kodon megjelenése elegendő bizonyítékot jelent a patogenitásra. A 

fehérje méretében és ennek következtében a szerkezetében bekövetkező nagymértékű 

változások a fehérje funkcióját károsítják. 

Bizonyos primer immundeficienciában a klinikai és immunológiai fenotípus szinte 

bizonyosan utal a betegség fennállására, amit a családi halmozódás is megerősít. Az XLA 

esetében az X-kromoszómához kötött öröklődésmenet, a hordozó állapot jelenléte, a 

poliszacharid tokkal rendelkező kórokozók okozta fertőzések, az immunglobulin izotípusok 

extrém alacsony szintje és az érett B-sejtek hiánya megkönnyíti az immunológiai diagnózist, 

amit a genetikai vizsgálat tovább erősít.  

A PH, SH2, SH1 doméneken 17 új missense mutációt találtunk. Direkt bizonyitékot jelent 

a mutáció és a betegség közötti kapcsolatban, ha a mutáció konzervált aminósavat érint, erre 2 

példát találtunk, a p.F10Y és a p.A367E missense mutációt. A konzervált aminósavak 

megtartják állandóságukat az evolúció során, változásuk nagymértékben befolyásolja a 

protein struktúráját és funkcióját. A PH doménen azonosított p.F10Y és p.Y39N 

patogenitására utal az a megfigyelés, hogy a F10 és Y39 aminósavaknak fontos szerepe van a 

foszfatidil-inozitol-3,4,5-triszfoszfát kötésében és a membránon belüli lokalizációban. Ha a 
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10. pozicióban lévő nem poláros fenilalanin hidrofil tirozinra cserélődik, károsodhat a 

sejtmembránhoz való kötődés (Conley, 1998; Holinski-Feder, 1998). A PH domén kötődik az 

inozitol molekulák negatív foszát csoportjaihoz, a kötés kialakulásában a Y39 is részt vesz, 

károsodása a fehérje funkcionális zavarát eredményezi (Vihinen, 2000). 

Az SH2 doménen 4 mutációt (p.L294P, p.V317G, p.I355N és p.A367E) találtunk. Az 

SH2 domén kapcsolatot létesít a plazmamembránnal és a foszfolipáz C-γ-val. A külső 

egysége hordozza a foszfolipáz kötő régiót (pY), ami esszenciális a protein affinitásához és a 

specificitásához. Vihinen és munkatársai 6 missense mutációt tanulmányoztak a pY régióban, 

és azok mindegyike kapcsolatba hozható volt az XLA kialakulásával. Az általam talált 4 

mutáció poziciója szomszédos a Vihinen által vizsgált mutációkkal, ami megerősíti a 

mutációk patogén hatását (Vihinen, 2000). 

 A BTK katalitikus doménjén (SH1) 11 új missense mutációt azonosítottunk. A 

p.R641G mutáció az SH1 domént érinti és korábban már leírtak a 641 pozícióban lévő arginin 

cseréjét hisztidinre és ciszteinre, de a glicin cseréjét még nem (Gaspar,1995). A 641 pozíció 

kulcsfontosságú az enzim működéséhez, az aminósavcsere következtében károsodik a E567 

és a R641 közötti ionos kötés és destabilizálódik a kináz struktúrája (Jin, 1995; Saha, 1997; 

Speletas, 2001).  

A missense mutációk patogenitását igazolhatja még a genetikai eltérés több 

családtagban való előfordulása, a mutáció „együttes vándorlása” a betegséggel. A vizsgált 

családok közzül 17 családban azonosított 7 új mutáció esetében a ko-szegregáció is 

bizonyítékul szolgált arra, hogy a mutációk felelősek a betegség kialkulásáért.  

Megvizsgáltuk az XLA gyakoriságát a KKE országaiban, és összehasonlítottuk más országok 

és földrész adataival. Winkelstein 201 amerikai XLA betegről számolt be, ahol a lakosság 

száma 2006-ban 299.398.484 volt, így az XLA gyakorisága az USA-ban 1:489.544, ami 

összhangban van az általunk vizsgált 9 KKE ország hasonló adataival (1:1.399.000) 

(Winkelstein, 2006). Öt nyugat-európai országban (Olaszország, Franciaország, Egyesült 

Királyság, Spanyolország, Németország) az XLA prevalenciája 1:891.751, azaz 350 beteget 

írtak le a 312.112.922 lélek számú populációban. Winkelstein és munkatársainak adatai 

megbízhatónak tekinthetőek, mert 1999 és 2006 között gyüjtötték az adatokat tudományos 

társaságoktól és egyetemi tanszékekről. Az általunk kapott gyakoriság szintén megbízhatónak 

mondható, mert elismert PID központokból gyüjtöttük össze az adatokat. Oroszország adatait 

azért nem dolgoztuk fel, mert nem sikerült pontos, megbízható adatokat beszerezni. A nyugat-

európai országok adatai nagyobb gyakoriságot mutatnak, mint az USA-ban és KKE 

országokban. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy az USA-ban és KKE országaiban 
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vannak még nem diagnosztizált betegek és heterozigóta családtagok.  Az aluldiagnosztizálás 

oka lehet a PID centrumok alacsony száma, pl. Romániában 7 millió, Ukrajnában 23 millió 

betegre jut egy központ, az XLA gyakorisága pedig ebben a két országban mutatja a 

legalacsonyabb értéket. Magasabb a prevalencia Macedóniában, Magyarországon és 

Horvátországban, ahol 2-4,5 millió emberre jut egy PID központ.   

 

Hyper-IgE szindróma 

A hyper-IgE szindróma klaszikus tüneteit mutató betegekben 3 ismert és egy új 

(H332Y) mutációt azonosítottunk a STAT3 génen különböző etnikai csoportokba tartozó 9 

család esetében. A His332 és az Arg382 is alapvető fontosságúak a STAT3 DNS-hez való 

kötődésében, mindkét aminósav szoros kapcsolatot biztosít a DNS foszfát-csoportjaival, amit 

egyértelműen bizonyítanak a korábbi tanulmányokban szereplő 3D strukturák, amik 

szemléltetik a STAT3 és a STAT1 kötődését a DNS-hez (Becker 1998; Chen 1998). A 

V463del a STAT3 DNS-kötő doménjét érinti strukturális változást előidézve. A V436 

aminósav hiánya következtében az S465 és az N466 kötődése a DNS-hez zavart szenved 

(Becker 1998; Chen 1998). Figyelembe véve a korábbi vizsgálatokat valószínű, hogy a 

H332Y mutáció ugyanolyan káros következménnyel jár, mint az R382W és a V463del 

mutációk, és ennek eredményeként vezet a betegség kialakulásához. Az új H332Y mutáció 

patogenitását igazolta a mutáns allél hiánya a kontroll csoportban, és az érintett betegek 

mononukleáris vérsejtjeiben az IL-6 által kiváltott MCP-1 termelés csökkenése. Az MCP-1 a 

β-kemokinek csoportjába tartózó protein, feladata a mononukleáris sejtek vonzása a gyulladás 

helyszínére. Termelését pro-inflammációs citokinek (IL-6, TNF-α és IL-1β) stimulálják. Az 

IL-6 aktiválja az IL-6 receptort, melynek következtében aktiválódik a JAK/STAT3 jelátviteli 

folyamat, ami az MCP-1 expresszióját eredményezi. Abban az esetben, ha mutáció 

következtében a STAT3 nem tudja ellátni a funkcióját, a jelátviteli útvonal károsodik és az 

MCP-1 termelése csökken.  A LPS és a CLO75 a TLR aktivációját eredményezi, az NFκB 

jelátviteli útvonal aktiválódik, ami számos citokin, többek között a TNF-α expresszióját 

szabályozza. A TNF-α alapvető mediátora az akut gyulladásos immunválasznak, szerepe a 

citokinkaszkád elindítása, granulocita aktiválás és apoptózis indukálása. A HIES betegekben a 

TLR4 és TLR7/8 aktivációja TNF-α termelést eredményezett, azaz a TLR útvonal nem gátolt.  

 

Az 1. típusú autoimmun poliendocrinopathia szindróma 

Az APS1 3 fő klinikai manifesztációja a hypoparathyreosis, az Addison-kór és a 

mucocutan candidiasis. A betegek többségében 20 éves korban figyelhető meg 2 vagy 3 fő 
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tünet, de a nem teljes fenotípus jelenléte mellett is lehetőség van az APS1 diagnózis 

felállítására. A diagnózist segíti a beteg családtagok típikus klinikai tüneteinek a megléte, a 

beteg valamint a családtagok AIRE mutáció analízise és az anti-IFN-ω titer magas értéke. A 

betegekben megfigyelhetőek egyéb autoimmun manifesztációk is, mint pl. az autoimmun 

hepatitis, thyroiditis, ovarium elégtelenség, alopecia és alacsony termet. Ezek a másodlagos 

tünetek betegenként eltérőek, még az azonos mutációban szenvedő betegek esetében is 

eltérések figyelhetőek meg, ami arra utal, hogy a másodlagos tünetek kifejlődése függ az 

egyéni adottságoktól és a környezeti tényezőkkel. Az APS1 nagy gyakorisággal fordul elő 

egyes populációkban, mint például az iráni zsidó (1:9.000), a finn (1:25.000) és a szardiniai 

(1:14.400) populációban (Zlotogora, 1992; The Finnish-German APECED Consortium, 1997, 

Husebye 2009). Más csoportokban, mint a norvégiai és ír populációban a betegség 

gyakorisága 1:100.000 (Wolff, 2007; Dominguez, 2006). Magyarországon az APS1 

prevalenciája pontosan nem ismert. Magyarországon 9 APS1 betege diagnózisa történt meg 

fenotipus és genotípus alapján, így az APS1 gyakorisága Magyarországon 1:1.117.000; ebből 

arra lehet következtetni, hogy a betegek többsége még nincs diagnosztizálva. Az adatok azt 

mutatják, hogy az APS1 gyanúja esetén szükségessé válik az anti-IFN-ω mennyiségének a 

meghatározása, valamint a genetikai vizsgálat nélkülözhetetlen a pontos diagnosis 

felállításához. Kutatómunkám során 3 ismert és egy új mutációt azonosítottunk, a 

leggyakoribb finn mutáció (R257X) allélgyakorisága a betegek körében 78%. Érdekesség, 

hogy ez az érték hasonlóságot mutat a finn beteg populációval (82%), míg  Nagy-Britania, 

Észak-Amerika és Észak-Olaszország betegei esetében a R257X frekvenciája alacsonyabb 

(The Finnish-German APECED Consortium, 1997; Pearce, 1998; Wang, 1998; Björses, 

2000). A finn major mutáció magas gyakorisága a magyarországi beteg populációban 

jelezheti a lakosság genetikai rokonságát a finn csoporttal. Ezzel szemben az angol, ír, észak-

amerikai és norvég betegeknél leggyakrabban előforduló L323fsX373 mutációt csak egy 

magyarországi betegben sikerült kimutatni. Az új C449fsX479 mutáció összetett heterozigóta 

formában volt jelen a R257X mutációval 2 tesvér estében és az érintett betegek anti-IFN-ω 

mennyisége igen magas értéket mutatott.  

A citozin deléciója (c.1344delC) kereteltolódást eredményez az AIRE mRNS 

szekvenciájában. A mutáció következtében funkció vesztés jön létre a PHD doménben, ami 

nélkülözhetetlen a fehérje transzkripciós aktivitáshoz (Sato, 2004). Hasonló mutációt már 

korábban leírtak a c.1344-es nukleotid pozícióban, ahol a citozin delécióját TT inszerció 

követett. Az inszerció-deléció következtében a 449 aminósavnál keret eltolódás miatt a 
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fehérje szintézise az 502 aminósavnál leállt (Sato, 2004). A mutáció károsította a második 

PHD-típusú zink-ujj domént és kiesett a karboxil vég, beleértve a 3 LXXLL motívumot.  

 

IL-17A és IL-22 termelés vizsgálata krónikus mucocutan candidiasisban 

 A krónikus mucocutan candidiasis az APS1 és a HIES egyik jellegzetes tünete. A 

granulociták defektusa tehető felelőssé az invazív candidiasis kialakulásában, míg a 

mucocutan candidiasis hátterében a T-sejtek abnormalitása állhat. Számos citokin (IL-17A, 

IL-17F, IL-22 és IL-26) fontos szerepet játszik a Candida albicans elleni védekezésben, az 

IL-17 a mucocutan immunitásban alapvető (Puel, 2010). A HIES betegekben az IL-17 

termelő Th17 sejtek hiánya, míg az APS1-ban az IL-17 elleni antitestek jelenléte eredményezi 

a IL-17 csökkent mennyiségét vagy hiányát, ami a mucocutan candidiasis kialakulásához 

vezet. A HIES betegekben a STAT3 defektusa miatt a RORγt gén expressziója szenved 

zavart, így elmarad a Th17 sejtek képződése, míg az APS1-s betegekben nem ismert, hogy 

milyen mechanizmus eredményezi az anti-IL-17 megjelenését. Mind az APS1-ben mind a 

HIES-ban szenvedő betegekben alacsony az IL-17A és IL-22 termelés, ami bizonyítja, hogy a 

STAT3 és az AIRE deficiencia hajlamosít a krónikus mucocutan candidiasis kialakulására.  
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8. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Összesen 143 primer immundeficienciában szenvedő beteg esetében sikerült 

azonosítanunk a betegség kialakulásáért felelős gén mutációt. 

 

2. Az X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemiás betegekben azonosított mutációk 

a BTK teljes szakaszát érintették. 

 

3. A meglévő adatbázisokat 46 új BTK mutációval bővítettük. 

 

4. Az XLA gyakorisága Kelet-és Közép Európa országaiban 1:1.399.000. 

 

5. A STAT3 DNS-kötő és SH2 doménjének domináns negatív mutációja autoszómális 

domináns és sporadikus hyper-IgE szindrómát eredményez különböző etnikai 

csoportokban. 

 

6. Genetikai és funkcionális vizsgálatokkal igazoltuk, hogy az új, H332Y mutáció a 

STAT3 funkció vesztését eredményezve felelős a hyper-IgE szindróma kialakulásáért. 

 

7. Kilenc autoimmun poliendocrinopathia szindrómás betegben azonosítottunk 

heterozigóta és homozigóta mutációt az AIRE génen. Két beteg esetében új mutációt 

találtunk. 

 

8. Az anti-IFN-ω antitest korai markere az autoimmun poliendocrinopathia 

szindrómának, a klinikai tünetek megjelenése előtt segíti a korai diagnózist és a 

betegség monitorozását. 

 

9. A finn major mutáció magas gyakorisága a magyarországi beteg populációban 

jelezheti a lakosság genetikai rokonságát a finnekkel. 

 

10.  Az alacsony IL-17A és IL-22 termelés felelős lehet a  krónikus mucocutan 

candidiasis kialakulásáért HIES és APS1 betegekben. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A primer immundeficiencák tünetei már korai életkorban jelentkeznek. Sok esetben 

nehéz a pontos diagnózis megállapítása, amit segíthet a molekuláris genetikai vizsgálat. Az 

elsőként felismert immundeficiencia, az XLA hátterében a bruton tirozin kináz (BTK) 

defektusa áll. A HIES és APS1 kialakulásáért szintén gén (STAT3, AIRE) defektusok tehetők 

felelőssé.  

Kutatómunkám során az XLA, a HIES és az APS1 molekuláris genetikai hátterét és a 

betegségek patomechanizmusát vizsgáltam. Bidirekcionális DNS szekvenálással határoztuk 

meg a betegségért felelős gének (BTK, STAT3, AIRE) nukleotid sorrendjét, a családtagok 

szűrésével vizsgáltuk az adott betegség öröklődésmenetét, restrikciós fragment analízissel és 

funkcionális tesztekkel igazoltuk az irodalomban nem ismert, új mutációk patogenitását.  

10 Közép-Kelet-Európa (KKE) országaiból 5 év adatait gyüjtöttük össze a XLA-s betegekről 

és BTK mutációkról. Mutáció analízis során 98 különböző BTK mutációt azonosítottunk, 

melyből 46 mutáció korábban nem ismert, új mutáció. A kapott adatok bemutatják a BTK 

mutációk spektrumát a KKE országaiban, ami hasonlóságot mutat más országok és 

kontinensek adataival.  

Magyar és közép-kelet európai HIES betegekben azonosítottunk 3 ismert és 1 új 

mutációt a STAT3 génen. Az új STAT3 mutáció (H332Y) patogenitását igazolta genetikai 

eltérés hiánya a kontroll csoportban, és a mutációt hordozó betegek csökkent IL-6 

válaszkészsége és megemelkedett TNF-α termelése TLR stimulus hatására.   

Kilenc magyarországi APS1 betegnél sikerült azonosítani a betegségért felelős 

mutációkat az (3 ismert, 1 új) AIRE génben. A legkorábban detektálható és a betegségre 

specifikus anti-IFN-ω titer minden beteg esetében emelkedett értéket mutatott. A genetikai 

vizsgálat és a családi anamnézis ismeretében sikerült még a klinikai tünetek megjelenése előtt 

diagnosztizálni a betegséget, ami lehetőséget teremt a korai terápiára és a beteg megfelelő 

életminőségének a megörzésére.  

A STAT3 és az AIRE mutáció következtében alacsony az IL-17A és IL-22 mennyisége, 

ami hajlamosító tényező a mucocutan candidiasis kialakulásában. 
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10. SUMMARY 

 

Clinical manifestations of primer immunodeficiencies usually occur in infancy and 

early childhood. In many cases confirmation of the diagnosis is now possible by molecular 

genetic testing. The first clinically identified immunodeficiency is XLA, which is caused by 

mutation of the Bruton tyrosine kinase (BTK). For the development of HIES and APS1 the 

STAT3 and AIRE gene defects, respectively, are responsible.  

In my research the molecular genetic background of XLA, HIES and APS1 were 

studied. The nucleotide sequence of BTK, STAT3, and AIRE responsible for the diseases were 

identified by bidirectional DNA sequencing. The inheritance of the disease was examined by 

screening of family members; the pathogenic role of the new, previously unknown mutations 

was proved by restriction fragment analysis and functional tests.  

Samples were collected from XLA patients from 10 countries of Eastern and Central 

Europe. 98 different BTK mutations including 46 earlier unknown, novel sequence variant 

were identified by genomic sequencing. The results showed that BTK mutations in Eastern 

and Central Europe were similar to those found in other countries and continents. 
Three known and 1 new mutations were identified on the STAT3 gene in patients from 

Hungary and Eastern and Central Europe. The pathogenic role of the new STAT3 mutation 

(H332Y) was confirmed by the lack of this genetic variation in the control population; cells 

from patients with this mutation showed decreased IL-6 responsiveness and increased TNF-α 

production to TLR7/8 stimulation. 

In 9 Hungarian patients with APS1, AIRE mutations (3 known and 1 new) were 

responsible for the disease. The titer of anti-IFNω, the earliest detectable and specific finding 

in this disease, was increased patients. Genetic examination of family members and 

occurrence of APS1 in the family, the disease was diagnosed well before the appearance of 

clinical symptoms.  

Finally, we found that STAT3 and AIRE mutations resulted in decreased IL-17A and 

IL-22 production by peripheral blood mononuclear cells which could predispose patients for 

the development of mucocutaneous candidiasis. 
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12. TÁRGYSZAVAK 

 

1. X-linked agammaglobulinaemia (XLA),  

2. Bruton’s tyrosin kinase gene (BTK),  

3. Hyper-IgE syndrome (HIES),  

4. Signal transducer and activator of transcription-3 gene (STAT3),  

5. Autoimmune polyendocrinopathy syndrome type 1 (APS1),  

6. Autoimmune regulator gene (AIRE),  

7. Mutation analysis,  

8. Frequency of disease,  

9. Autoantibodies,  

10. Interferon-ω,  

11. Interleukins  

 

1. X-kromoszómához kötött agammaglobulinaemia (XLA),  

2. Bruton tirozin kináz gén (BTK),  

3. Hyper-IgE szindróma (HIES),  

4. Szignál transzdukciós és aktivációs transzkripciós protein 3 (STAT3), 

5. 1-es típusú autoimmun poliendocrinopathiás szindróma (APS1),  

6. Autoimmun regulátor gén (AIRE),  

7. Mutáció analízis,  

8. Betegség gyakorisága,  

9. Autoantitestek,  

10. Interferon-ω,  

11. Interleukinok 
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Impakt factor:  22.706 

Összes impact factor: 32.664  


