
A környezet és autoimmunitás 
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Autoimmun betegségek 

o Az immunreguláció zavara következtében saját antigénekkel 

szembeni kóros immunválasz, amely gyulladással, 

betegségtünetekkel jár.  

 

o Az antigén alapján szerv-specifikus és szisztémás autoimmun 

betegségek jönnek létre.  

 

o A daganatok és szívbetegség után a 3. leggyakoribb 

betegségcsoport. Közel 100 AIB ismert. 

 

o A populáció 5-8%-át érintik.  

 

o A 65 év alatti nők körében az első 10 vezető halálok között 

szerepelnek.  
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Az autoimmun betegségek kialakulásának 

szakaszai 

       Trigger állapot 

Kim H-Y 

     Preklinikai fázis       Klinikai szakasz Prediszponált egyén 

Genetikai faktorok 

Nem 

Epigenetikai módosulások 

Környezeti faktorok 

•  Diéta 

•   Toxinok 

•   Dohányzás 

• Patogének 

• Neuro-endokrin tényezők 

Exogén és/vagy 

Endogén antigének 

Kóros immunválasz 

Fenotípus expresszió, 

Klinikai tünetek megjelenése 

Effektor funkciók,  

Autoantitestek 



Autoimmun betegségek patogenezise 

Genetika: 

• Poligénes 

meghatározottság 

• MHC és non-MHC gének 

• Betegség-specifikus (pl. 

RA: HLADR4, SLE: HLA 

DR3) és 

• autoimmunitás gének (pl. 

PTPN22 v. INF szignatúra) 

• SNP-k, GWAS 

Epigenetika: 

• DNS metiláció 

• Hiszton acetiláció 

• miRNS-ek 

• Nukleoszóma „positioning” 

 

• Nagyobb érzékenység 

környezeti hatásokra 

• Sejt differenciálódást, DNS 

replikációt, repairt 

szabályozzák 

• Gének kontrollja a DNS 

szekvencia 

megváltoztatása nélkül 

Környezeti faktorok: 

• Fizikai 

• UV-sugárzás 

• Mechanikai hatás 

(vibráció) 

• Hőhatás (hideg) 

• Kémiai 

• Gyógyszerek 

• Vegyszerek (szerves 

oldószerek) 

• Toxinok (nehézfémek) 

• Adjuvánsok 

• Vitaminok (D vitamin) 

• Biológiai 

• Hormonok 

(ösztrogének, 

prolaktin) 

• Infektív ágensek 

• Mikrobiom 

• Összetett 

• dohányzás 
Autoimmune Diseases 2014; Article ID 7998029, 2 pp.  

Chem res Toxicol 2010; 23: 455-66.  



Autoimmun betegségek patogenezise 

1. Genetika 

Egypetéjű ikrek Testvérek 
HLA identikus 

testvérek  

I-es típusú Diabetes 35-50% 7% 15% 

Graves-Basedow kór 30-60% 7% 15% 

Crohn betegség 40% 4% 

Sclerosis multiplex 10-20% 0-4% 

SLE 25-50% 2-10% 

RA 10-30% 5-10% 15% 

Myasthenia gravis 40% 1-2% 

Családon belüli konkordancia 



Autoimmun betegségek patogenezise 

1. Genetika 

Ankylosing enthesopathy (ANKENT) is a naturally occurring joint disease in mice with 

numerous parallels to human ankylosing spondylitis (AS). Similarities between AS and 

ANKENT include not only affected tissue (joint entheses) but also association of the disease 

with genetic background, including MHC genes, gender, and age. Young males with the 

C57Bl/10 background have been described to suffer from ANKENT and, among H-2 congenic 

strains, high frequency of afflicted joints has been recorded in B10.BR (H-2(k)) males. 

Interestingly, the incidence of ANKENT is higher in conventional (CV) males that in their 

specific-pathogen-free (SPF) counterparts. The latter finding suggests that microbes could 

play a role as an ANKENT-triggering agent. To further examine this hypothesis we have 

established a germ-free (GF) colony of B10.BR mice and observed ANKENT incidence in 

both GF males and their conventionalized (ex-GF) male littermates; 20% of ex-GF males 

developed ANKENT before 1 year of age. In contrast, no joint disease was observed 

under GF conditions (p < 0.0001).  

Our results show that live microflora is required in ANKENT pathogenesis. 

Germ-free mice do not develop ankylosing enthesopathy, 

a spontaneous joint disease. 
 

Reháková Z et al. Hum Immunol 2000;61:555-8. 

 



https://draxe.com/microbiome/ 



Autoimmun betegségek patogenezise  

2. Mikrobiom 



Autoimmun betegségek patogenezise  

2. Mikrobiom 

(Source: uBiome) 

http://allergiesandyourgut.com/2016/05/15/new-white-house-national-microbiome-initiative/ 



Micorbiom és autoimmunitás 



Micorbiom, diéta és autoimmunitás 



Rosser EC et al: J Autoimm 2016; 74:85-93.  

Zárate-Béades CR et al: DNA Cell Biol 2016; 35:455-8.  

Genetika,  

Nemi hormonok, 

Mikrobiom, 

Táplálkozás 



Vitamin 

o A D vitamin mind az adaptív,  

o mind a természetes immunválasz fontos autokrin regulátora.  

 

o A népesség egészéhez képest autoimmun betegségekben 
alacsonyabb a D vitamin szint.  

 

o Számos adat (in vitro, experimentális modell, humán megfigyelés) 
arra utal, hogy a D hypovitaminosisnak szerepe van az autoimmun 
betegségek patogenezisében.  

 

o Megfelelő D vitamin szubsztitució immunregulatórikus hatása révén 
az autoimmun betegségek szupportív kezelésében kedvező hatású. 

 Napi 2000 IU Dvitamin profilaktikus adása 78%-ban megakadályozta a T1 DM 
 kialakulását. 10 000 egyén bevonásával nyert tapasztalat 

o  Primér profilaxisként alkalmazva csökkentheti az AIB-ek 
előfordulási gyakoriságát.  

Munger KL: Neurology 2004;62:60-5, . Merlino LA: Arthritis Rheum 2004; 50: 72-7 

Littorin B: Diabetologia 2006; 49: 2847-52, Hypponen E: Lancet 2001; 358: 1500-3 

http://www.mamazin.hu/gyerekszoba/9-honap/1505-d-vitamin-a-qteliq-kismamaknak.html


Gominac SC.:  Med. Hypothesis 2016;94:103-7.  

 

Vitamin D deficiency changes the intestinal microbiome reducing B 

vitamin production in the gut. The resulting lack of pantothenic acid 

adversely affects the immune system, producing a "pro-inflammatory" 

state associated with atherosclerosis and autoimmunity. 

D vitamin és intesztinális mikrobiom 



Infekciók és autoimmun betegségek  
o Iniciálhatják vagy triggerként szerepelhetnek bizonyos autoimmun 

betegségek kialakulásában 

 

o Autoimmun betegség tüneteit utánozhatják vagy elfedhetik 

     (pl.: HIV, Parvovirus B19, Toxoplasma) 

Aslanidis S: Eur J Intern Med. 2008 Jul;19(5):314-8., Sommer S: Clin Exp Dermatol. 2004 Jul;29(4):393-5.  

o Meghatározhatják az AIB klinikai tüneteit  

o Protektív szerepük lehet 

     (pl: SLE-HBV, malária, T1DM–Coxsackie B, toxoplasma, IBD-H.pylori) 
 Clatworthy MR: Proc Natl Acad Sci U S A. 2007, Chen M: Int Immunol. 2004, Ram M: Autoimmun Rev. 2008,   

 Piodi LP: Clin Gastroenterol. 2003, Zaccone P J Immunol 2003 

o Megfertőzhetik az immunrendszer sejtjeit (HIV) 

o Biderekcionális kapcsolat (Pl.: SLE-EBV) 
 James JA, Arthritis Rheum. 2001.  

o Immundeficiencia 

o Fertőzések 

o Autoimmunitás 

o Tumorok 



Infektív ágensek és autoimmun betegségek 

• EBV: SM, SLE, RA, PM, PV, GCA, WG, PAN, Sjögren 
 Niller HH: Autoimmunity. 2008  

• CMV: SLE, RA, PM 
 Barzilai O: Ann N Y Acad Sci. 2007,  

 Takizawa O: Rheumatology 2008.  

• Parvovírus B19: SLE, RA  
 Aslanidis S: Eur J Intern Med. 2008  

• HBV: vaszkulitiszek 

• HCV: krioglobulinemia, CAH, PAN, Sjögren, AT, IBD,PV,APS 
 Kallenberg CG: Autoimmun Rev. 2008   

• Coxsackie vírus: Sjögren, Autoimmun cardiomyopathia 
 Stathopoulou EA: Clin Exp Immunol. 2005   

• HIV: Sjögren, SLE, PsA 
 Croce F: Clin Exp Rheumatol 2008 

• Endogén retrovírusok: SLE, Sjögren, RA 

 Adelman MK: Clin Immunol. 2002  
• Enterovírus: T1 DM 
  

Egyféle kórokozó többféle 

AIB kialakulását indukálhatja, 

Adott AIB kiváltásában többféle 

kórokozónak is szerepe van 

http://outdoors.webshots.com/photo/1148875533056212164CkFnzm


Infekciók az autoimmun kórképek kiváltásában 

o Molekuláris mimikri:  
Szerkezeti hasonlóság az infektív és saját Ag-ek 
között, X-reaktív AT-ek (pl. RA: EBV-SE, Febris 
rheumatica: bakteriális/humán Hsp, TI,III 
kollagén/Str. mutans…)  

 

o Epitóp spreading:  
Az immunválasz specificitása a választ kiváltó 
domináns epitóptól rejtett/neo-epitóp felé tolódik 
el. Az immunválasz ekkor már nem specifikus a 
beindító Ag-re. Pl: SM: PLP139-151, PLP 178-
191. Toubi J Clin Invest 1999  

 

o Bystander hatás:  
o A fertőzés során szövetkárosodás jön létre, 

saját antigének szabadulnak fel.  

o A fertőzött gazdasejt felszínén megjeleníti a 
kórokozó Ag-ét is (pl: CAH) 

o Vírussal (i.c. pathogénnel) fertőzött APCek 
aktiválódnak. Aktiválják az autoreaktiv T 
sejteket. (Jellemző ReA-ra) 

 

o SzuperAg hatás: 
Antigén indep. T sejt aktiváció(feltételezik 
szerepét Takayashu-ban, Mycobact. RA-ban) 

 
 
Amital H et al: 2008 Jan-Feb;26(1 Suppl 48):S27-
32. Review 

o Az innate immunrendszer 
aktiválása PRR-okon  

o (pl. TLR, NOD,..) keresztül. 

o Az APC-ek aktiválása. (Aktiválhatják az 
autoreaktív sejteket) 

o Ag prezentációhoz szükséges molekulák up-
regulálása (MHCII, B7-1/2). 

o MCH II expresszió nem APC-eken (pl: 
autoimm thyreoiditis, Sjögren sy.) 

 

o Citokin miliő megváltoztatása 
o (pro-inflammatorikus hatás) 

o AAVk-légúti/húgyúti infekciók, 

o TNFalfa: SPA, 

o ReA- góckérdés, 

o T1 IFN: SLE/IIM 

 

o Poliklonális B-sejt aktiváció  
o (EBV, CMV) 

o Perzisztáló vírusinfekció- folyamatosan 
aktiválja az immunválaszt 

o Polyclonális proliferációból kiválhat egy 
domináns clon (pl: kevert krioglobulinaemia) 
B sejtes lymphomák!!! 

 

o Endothel aktiváció/proliferáció 
(CMV, Chlamydia pn.) 

 



Infekciók az autoimmun kórképek kiváltásában  



Molekuláris mimikri 
 

• Reumás láz (RF): Str. pyogenes (M protein/humán glikoproteinek szerkezeti 
hasonlósága) 

N-acetyl-glucosamin: myosin (szívizom- reumás carditis),  

   alfa helikális proteinek (billentyűk – „-”)  

   neuronális gangliosidok  (Chorea minor) 

– M protein és cardiális myosin keresztreagáló peptidjei myocarditist indukálnak 
egérben. 

– Cardiális myosinnal immunizált patkányokból nyert tisztított antitest passzív 
transzferével IgG depozíciót, apoptózist és cardiomyopathiát indukál.  

• Guillain-Barré sy.: 

– Camyplobacter jejuni-GM1hez hasonló lipo-oligoszacharidok (LOS) szintézisét 
indukálja 

– C jejuni eredetű LOS-sal szenzitizált nyulakban anti-GM1 antitestek 
termelődnek, és petyhüdt paresis alakul ki.   

• APS: 

– APS betegből származó monoklonális a-b2GPI AT segítségével peptid 
szevkenciákat azonosítottak, amelyek in vitro és in vivo is kivédik az APS 
tüneteit (tolerogén peptid, vakcináció). Mechanizmus: Treg indukció.   

– Ezek a peptidek szerkezeti homológiát mutatnak számos patogénnel.  

– Ha naiv egeret patogénnel (H infl. N- gon.) immunizálunk, anti-b2GPI antitestet 
termel.  

– Ennek passziv transzferével másik állatban Sp Ab indukálható.   

Agmon-Levin N: Lupus 2009, Kivity S: Trends Immunol 2009 

Glatiramer acetate (also known as Copolymer 1, Cop-1, or Copaxone - 

as marketed by Teva Pharmaceuticals) is an immunomodulator drug 

currently used to treat multiple sclerosis. It is a random polymer of four 

amino acids found in myelin basic protein, namely glutamic 

acid, lysine, alanine, and tyrosine, and may work as a decoy for the 

immune system. 

 

http://ujsag.allatvilag.net/2010/09/amilyen-a-kutya-olyan-a-gazdaja/
https://en.wikipedia.org/wiki/Teva_Pharmaceutical_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Immunomodulator
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_sclerosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Myelin_basic_protein
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysine
https://en.wikipedia.org/wiki/Alanine
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrosine


The „mozaik of autoimmunity” 

• Genetika-Infekció-Autoimmunitás 

 
– Coxsackie vírussal genetikailag fogékony BALB/c egérben jön létre 

myocarditis. A folyamat MCH és non-MHC gének függvénye.  

– HLA-DRB1*07: post-Streptococcális reumás láz 

– HLA-DR11: HCV asszociált kevert krioglobulinémia 

– HLA-DR7: protektív HCV asszociált kevert krioglobulinémiában 

 



Genetikai és környezeti tényezők szerepe az 

autoimmun betegségek kialakulásában 

Kórokozó: 1    1  Több  Több 

Gén:  ?    1  1  Több 

 

Pl:   Lyme-kór   RF  SPA/  SLE 

  PostStr. GN    SNSA  RA 

        Sjögren sy. 

http://www.origo.hu/tudomany/elet/20020926azegyensuly.html
http://ujlakaspiac.hu/2010/11/10/gki-javult-a-fovarosi-ingatlanpiaci-index/


ASIA 



ASIA leggyakoribb kiváltó 
tényezői:  

• Aluminium hidroxid 

• Szilikon 

• Kőolaj származékok 

• Gvajakol 

 

ASIA mechanizmusa: 

• Fokozott AuAg felszabadítás 

• APC-k aktiválása 

• Danger szignál – receptorok 
jelpályáinak aktiválódása 

• Inflammatorikus citokinek 

 



Gyógyszerek, vegyszerek jelentősége az 

autoimmun betegségek indukciójában 

 A környezeti faktorok tanulmányozása nehéz, mert 

 az egyént akár egy időben is, de életében többféle ártalom ér 

 a noxa és a létrejövő AIB tünetei között változó idő telik el 

 Egy adott noxa önmagában is lehet összetett 

 Kivételt képeznek a gyógyszerek, de…. 

 Különféle gyógyszerek klinikailag ugyanolyan betegséget 

indukálhatnak.  

 Különbség van ha az adott gyógyszer  

 már meglévő betegség exacerbációját,  

 vagy egyébként nem beteg, de prediszponált egyénben a kórkép 

manifesztálódását idézi elő 

 Pl.: DIL: elvétve fordul elő KIR-i és renális érintettség, aDNS 

autoAT, viszont H2A/H2B anti-hiszton AT jellemző szemben a 

genuin SLE-vel.  

 



Gyógyszer-indukált autoimmunitás 

feltételezett mechanizmusai 

• A: Epigenetikai módosulások 

• B: Centrális tolerancia letörése (pozitív, 

negatív szelekció elmaradása) 

• C: NALP3 stimuláció (danger szignál), 

szisztémás gyulladás 

• D: A Treg sejtek számának csökkenése 



Autoinflammatorikus betegségek 
Paradigmaváltás (mongénes, poligénes, multifaktoriális) 

• Az innate immunrendszer kontrollálatlan aktivitásával járó örökletes betegségek, 
melyeket visszatérő láz, bőrtünetek, serositis, arthritis, KIR tünetek jellemeznek. 

• A fagocitákból nagy mennyiségben   szabadul fel IL-1b (és IL-18). 
• Autoszómális recesszív: 

– FMF (Familial Mediterranian Fever) MEFV gene 

– HIDS (Hyper-Immuneglobulinemia D Syndrome) Mevalonate kinase gene 

• Autoszómális domináns: 

– CAPS (Cryopirin-associated Periodic Syndromes) CIAS1/NLRP3 gene 

• MWS (Muckle Wells Syndrome) 

• FCAS (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome) 

• CINCA/NOMID (Chronic Infantile Neurological Cutaneous Articular/Neonal Onset 
Multisystem Inflammatory Disesase) 

– TRAPS (Tumornecrosis factor receptor-associated periodic syndrome) TNFRSF1a gene 

– PAPA (Pyrogenic sterile arthritis, pyoderma gangrenosum acne) 

– FGA (Fímilial granulomatosus arthritis)  Hofmann HM: J Biol Chem 2011; 286:10889-96 

 

 



SLE-T PROVOKÁLÓ GYÓGYSZEREK 

kockázat:   gyógyszer: 

 

    hidralazinok 

nagy    prokainamid 

    DPA 

 

    INH 

közepes   hidantoinok 

    szukcinimidek 

 

    szulfonamidok 

    penicillinek 

kicsi    fenotiazinok 

    thiouracil 

    ösztrogének 

    TNFalfa gátlók 





DNS hipometiláció jelentősége SLE-ben 

Hipometilált génszakaszok SLE-ben 

INF-I útvonal génjeinek szerepe TLR útvonal aktivációja  Zhu et al. Arthritis Res Ther 2016; 18: 162 

CD70↑ 

CD11a (LFA1)↑ 



Genetika-epigenetika-környezeti faktor:  

SE-dohányzás RA-ban 

• Konkordancia MZ ikrek 15% 

• RR 

• SE+ dohányzók: 7.5 

• SE-  dohányzók: 2.4 

• SE+ nem dohányzók: 2.8 

• 2SE+ dohányzók: 15.7 

• RA-ben a perzisztens betegségaktivitás független 
rizikófaktora a dohányzás.  

• Dohányzókban gyorsabb a radiológiai 
progresszió, kevésbé reagálnak csDMARD 
kezelésre, gyakoribbak az extra-artikuláris 
manifesztációk. 

• Dohányzó RA-sok mortalitása 2-3x magasabb.  

• A mortalitás minden egyes évvel jelentősen 
csökkent azokban, akik abbahagyták a 
dohányzást.  

• Legalább 10 év szükséges a dohányzás 
elhagyását követően ahhoz, hogy jelentősen 
csökkenjen a RA kialakulásának kockázata. 

 
Ling S et al: Arthritis Research & Therapy 2006, 
Jiang X et al: Arthritis Care Res 2014; 66: 1582-6. 

Baka Zs et al: Res Ther 2009; 11:238 . 

Svensson B et al: Scand J Rheumatol 2016; DOI: 10,3109/03009742.1147595. 

Joseph RM et al: Arthritis Care Res. 2016; DOI: 10.1002/acr.22882. 

Anderson R et al: Nicotine and Tobacco Res 2016; DOI: 10.1093/ntr/ntw030. 

 

  

A dohányfüst összetett, több mint 9000 

vegyületet azonosítottak benne és közel 

100, mások szerint 4000 toxikus 

anyagot mutattak ki .  

Ezek között szerepelnek  

• a nikotinon túl  

• különböző nehézfémek, 

• toxikus aromás szénhidrogének, 

• szerves anyagok,  

• gázok (pl. szén monoxid),  

• szabad gyökök és  

• reaktív oxigén termékék .  

Ezeknek komplex immunológiai hatása 

ismert. 



Genetikai, epigenetikai, környezeti és immunológiai 

tényezők összefonódása az RA patogenezisében 

SE neg:      SE poz: 
Petidkötőzseb      Peptidkötőzseb 
Negativ töltésű     Pozitív töltésű  
Agrinint köt jobban     Citrullint köt jobban 
ACPA negatív     ACPA pozitív 

•PADI4 polimorfizmus 
•dohányzás 

SE: HLA DRB1 (70-74) 

Damgaard D et al: Clin Exp Rheumatol 2015; 33: 405-8. 

Lugli E.B. et al: Arthritis Res Ther 2015; 17: 9. (DOI: 10.1186/s13075-015-0520-x). 

Reynisdottir G et al: Arthritis Rheum 2014; 66: 31-39.  

 



A tolerancia letörése és az ACPA termelés  

extra-artikulárisan, a tüdőben  történik 

Adapted from Catrina AE, et al. Nat Rev Rheumatol. 2014;10(11):645-653; Hajishengallis G. Nature Rev Immunol. 2015;15(1):30-44. 

Susceptibility  

genes 

Tobacco, Other 

Inhaled Irritants 

Lung changes 

Citrullination 

APC 

B cells 

ACPA 

Activated T cell 

PADI 

Citrullinated 

self-proteins 

ACPA-based  

immune complexes 

PADI 

ACPA-based 

immune complexes 

Citrullinated 

self-proteins 



Porphyromonas gingivalis-mediált citrullináció és anti-

citrullinált protein antitestek indukciója rheumatoid 

arthritisben 

 

Hajishengallis G: Nature Reviews Immunology 15, 30–44 (2015)  



MikroRNS-ek szerepe az autoimmun 

betegségek patogenezisében 



Összefoglalás 

o Az autoimmun betegségek multifaktoriális kórképek. 

o Kialakulásukban genetikai meghatározottság mellett szerepe van a 

környezeti tényezőknek is.  

o Jelentős részük epigenetikai módosulást okoz, más részük az 

immunregulációt közvetlenül befolyásolja.  

o Igazolt, hogy a környezeti károsító hatások összegződnek.  

o A környezeti faktorok által kiváltott immunológiai folyamatok 

tanulmányozása betekintést enged a genuin autoimmun kórképek 

patogenezisébe is.  

o Az autoimmun betegségek nem gyógyíthatók, de kezelhetők és jól 

kontrollálhatók.  

o Oki terápia nem ismert. Fontos az elkerülhető provokáló tényezők 

megismerése és mellőzése.  



Köszönöm a figyelmet 


