
Bevezetés

Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, az tanítja. Nem tudom, 
hol hallottam először, de most magamra vonatkoztatom 
ezt a szellemességet. Fiatal orvos koromban – a hetvenes 
és nyolcvanas években – sok száz, légúti allergiában szen-
vedő gyermeknek adtam hiposzenzibilizáló kezelést (ak-
koriban ez a betegek számára teljesen ingyenes volt), de 
emlékezetem szerint atopiás dermatitis kezelésére egy-
szer sem próbáltam ki, ehhez nem is értek… Hallottam 
viszont a közelmúltban olyan előadásokat (pl. a debreceni 
kollégáktól), amelyben e módszer kedvező klinikai ered-
ményeiről számoltak be, és olvastam néhány közleményt 
is erről1,2,3. Arról viszont legfeljebb sejtésem volt, hogyan 
hat ez a módszer egy általam késői típusú allergiás reakci-
ónak vélt betegségben. Ezért okozott különös örömöt az 
Allergy 2018 szeptemberi számában olvasott közlemény4.

Atopiás dermatitis kialakítása egereken

Korábban négy éven át dolgoztam kísérleti állatokkal, de 
azt csak most tudtam meg, hogy atopiás dermatitist is elő 
lehet idézni egereken. Ehhez nem kell mást tenni, mint 
eltüntetni a szőrt a hátukról és a fülükről, majd a mezte-
len bőrükre 200 μl 4%-os Na-dodecil szulfátot kell kenni, 

amitől átjárhatóvá válik a bőrük. Ezután már nincs más 
dolgunk, mint hogy két óra várakozás után 100 mg Der-
matophagoides farinae (ez a háziporban élő egyik atka) 
kivonatot kenjünk a bőrre valamilyen kenőcsben. Ha ezt 
a műveletet 8 héten keresztül hetente kétszer megismé-
teljük, már készen is lesz az atopiás dermatitis. 

A hiposzenzibilizálást pedig úgy végezték, hogy az 
első hat bőrkezelés után (úgy, hogy közben tovább foly-
tatták ezt a kezelést) elkezdtek a „kenés” mellett 100 μl 
foszfát pufferes sóoldatban oldott, 100 μg Dermatopha-
goides farinae injekciót adni szubkután. Ezt is hetente 
kétszer adták, majd a 8 hetes kezelés végén értékelték 
az elváltozásokat.

A hiposzenzibilizáció hatása  
az atopiás dermatitises egereken

Az epidermis vastagsága az atopiás dermatitises csoport-
ban átlagosan 170 μm, a hiposzenzibilizált csoportban 50 
μm lett. A hiposzenzibilizált csoportban enyhébbek vol-
tak a klinikai tünetek és alacsonyabb volt a SCORAD score. 
Szövettani vizsgálattal megállapítható volt, hogy keve-
sebb sejt vándorolt a dermisbe (180 vs. 500), és különösen 
így volt ez az eozinofil sejtek vonatkozásában (8 vs. 24).
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1. kép: Klinikai javulás hiposzenzibilizáció hatására: a bőrléziók változása az atopiás dermatitises (felső sor) és a hiposzenzibilizált (alsó sor)
csoportban (Shin és munkatársai nyomán)
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A szérum immunglobulin meghatározás 
szerint a hiposzenzibilizált csoportban megtör-
tént az IgE – IgG átkapcsolódás. Az össz IgE szint 
az atopiás dermatitises csoportban a kezelés 
alatt drasztikusan emelkedett, míg a hiposzen-
zibilizált csoportban változatlan maradt. Az 
IgG4 koncentráció viszont a hiposzenzibilizált 
csoportban nőtt erőteljesen (40 μg/ml-ről 140 
μg/ml-re). Az atka-specifikus IgE szint az atopiás 
dermatitises csoportban 0,8 U, a hiposzenzibili-
zált csoportban 0,3 U lett.

PCR vizsgálattal bizonyították, hogy hipo-
szenzibilizáció hatására jelentősen csökken az 
IL-4 és IL-13 mRNS expressziója (ezek tudvalevő-
leg Th2 citokinek), ugyanakkor jelentősen meg-
nő az IL-10 mRNS expresszió, ami viszont a regu-
latorikus T sejtek (Treg) citokinje. A Treg sejtek 
transzkripciójának a kulcsszereplője a Foxp3. 
Ez is emelkedett volt a hiposzenzibilizált cso-
portban. Immunfluoreszcens festéssel és flow 
citometriás vizsgálattal igazolták, hogy a hipo-
szenzibilizált csoportban a bőrbe kevesebb IL4+, 
CD4+ T limfocita (ezek Th2-es sejtek) áramlott, 
míg a Foxp3+CD4+ Treg sejtek száma magasabb 
lett. A hiposzenzibilizált csoportban észlelt ma-
gasabb IL-10 koncentrációért elsősorban a Treg 
sejtek a felelősek, emellett a natural killer (NK) 
limfociták is termelik, de a B limfociták nem.

Nem találtak különbséget az atopiás derma-
titises és a hiposzenzibilizált csoportból szárma-
zó egerek lépéből izolált splenocyták IL-4 mRNS 
szintje között, viszont az IL-10 és TGF-β-1 mRNS 
koncentráció szignifikánsan magasabb volt a 

hiposzenzibilizált csoportban, mint az atopiás 
dermatitises csoportban.

Ezt követően sejttenyésztést végeztek mind-
két csoport nyirokcsomóiból származó sejtek-
kel. Ha a táptalajhoz 10 μg/ml Dermatophagoi-
des farinae kivonatot is adtak, akkor a hiposzen-
zibilizált csoport sejtjei szignifikánsan kevesebb 
IL-4-et termeltek, mint az atopiás dermatitises 
csoportéi, viszont sokkal több IL-10-et és TGF-β-
1-et választottak ki.

Flow citometriával is ellenőrizték, hogy melyik 
sejtféleség felelős a hiposzenzibilizált csoport-
ban észlelt magasabb IL-10 kiválasztásért. Azt ta-
lálták, hogy a regulatorikus T sejtek (Foxp3+ Treg 
és Foxp3– Tr1 sejtek), valamint a regulatorikus 
NK sejtek aránya magas volt a hiposzenzibilizált 
csoportban, viszont az IL-10 termelésre ugyan-
csak képes B limfocitáké nem.

A kísérletsorozat eredményeit összefoglalva 
megállapítják, hogy hiposzenzibilizáció hatásá-
ra mérséklődik az epidermis megvastagodása, 
az eozinofil sejtes infiltráció és az allergén-spe-
cifikus IgE termelés. Emellett megnő az IL-10-et 
termelő Treg és NK sejtek száma, és visszaszorul 
a Th2-es válasz.

Azt már korábbi vizsgálatokban is megálla-
pították, hogy a hiposzenzibilizáció hatásáért az 
IgG alosztályok közül elsősorban az IgG4 felelős5, 
és ezt a megfigyelést a mostani vizsgálat is meg-
erősítette. Már egy héttel a hiposzenzibilizáció 
megkezdése után jelentősen emelkedett az 
egerek szérum IgG4 szintje és végig magas is 
maradt.

2. kép: A hiposzenzibilizáció hatására bekövetkező szövettani változás 
(hematoxilin és eozin festés, a bal oldalon 100×, a jobb oldalon 200× nagyítással) (Shin és munkatársai nyomán)
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Az IL-10-et és TGF-β-t termelő Treg sejtek megjelenése 
kulcsfontosságú a hiposzenzibilizáció hatékonyságában6. 
Az már 1997 óta ismert, hogy a Treg sejtek számának a 
megnövelésén keresztül a hiposzenzibilizáció módosítja 
a T sejt választ a patogén Th2-ről a „védő” Th1-re7.

A most ismertetett vizsgálattal Shin és munkatár-
sai azt igazolták, hogy a hiposzenzibilizáció hatására 
az IL4+CD4+ T (vagyis a Th2-es) sejtek száma csökkent, 
ugyanakkor a CD4+Foxp3+ Treg sejtek száma szignifikán-
san emelkedett. Emellett a Foxp3 Treg és az NK sejtek fo-
kozott IL-10 expresszióját is megfigyelték4. 

Az IL-10 a hiposzenzibilizáció hatására kialakuló peri-
fériás tolerancia kritikus citokinje. Korábbi vizsgálatokkal 
megállapították, hogy elnyomja a hízósejtek IgE-től füg-
gő aktivizálódását, a Th0 és a Th2 sejtek általi IL-5 terme-
lést, ugyanakkor növeli az IgG4 produkciót8. 

A vizsgálatból kiderült, hogy az IL-10-et termelni ké-
pes sejtek közül a Foxp3 Treg és a Foxp3– Tr1-es sejtek 
aránya is megnőtt a hiposzenzibilizáció hatására, sőt a 
regulatorikus NK sejteké is, viszont az IL-10-et ugyancsak 
előállítani képes regulatorikus B sejtek aránya nem külön-
bözött a két csoport (hiposzenzibilizált és atopiás derma-
titises) között4. 

Az atopiás dermatitis kialakulásának  
előfeltételei

A szerencsének köszönhető, hogy még egy közleményt 
olvashattam az Allergy ugyanezen lapszámában az atopiás 
dermatitisről9. A japán és amerikai szerzők abból a megfi-
gyelésből indulnak ki, hogy a bőr barrier diszfunkciója az 
atopiás dermatitis fontos előfeltétele. Ennek létrehozásá-
ban az IL-4 és az IL-13 (mindkettő Th2-es citokin) úgy vesz-
nek részt, hogy periosztin termelést indítanak be, ami a 
bőr allergiás gyulladásának, a barrier funkció romlásának 
a beindítója10.

Másrészt, az IL-4 és az IL-13 (önmagában) képes arra, 
hogy lecsökkentse a filaggrin termelést. A filaggrinról 
tudni kell, hogy a keratinociták végső differenciálódásá-
nak és a bőr védőgát funkciójának a legfontosabb fehér-
jéje, és valószínűleg a STAT3 közvetítésével keletkezik11.

Mi a STAT3, STAT6?

Mivel már nem emlékeztem arra, mi is az a STAT3, ennek is 
utánanéztem. Ez egy transzkripciós faktor, a STAT protein 
család tagja, a teljes neve „signal transducer and activator 
of transcription 3” és az ezt kódoló gén a 17-es kromoszó-
ma 17q21.1 helyén található. Ez a fehérje foszforilációval 
aktiválódik, amelyet különböző citokinek idézhetnek elő 
(pl. interferonok, IL-5, IL-6 stb.).

Később szó lesz még a STAT6-ról. Ez ugyanígy egy 
transzkripciós faktor, melynek génje a 12-es kromoszóma 
12q13.3 helyén van. Igen fontos szerepe van az IL-4 által 
kiváltott biológiai válaszok befolyásolásában. Például ez 
felel az IL-4 antiapoptotikus aktivitásáért. Egérkísérlettel 
azt is bizonyították, hogy szerepet játszik a Th2-es sejtek 
differenciációjában és az immunglobulin osztályok kö-
zötti átkapcsolódásban.

A fibroblasztokból származó periosztin a keratinociták 
hiperproliferációját vagy aberrális proliferációját váltja ki, 
ami a bőr barrier funkciójának romlásához vezet. Koncent-
rációja atopiás dermatitisben szenvedő betegek szérumá-
ban a betegség súlyosságával egyenesen arányosan nő.

Az IL-24 szerepe

Mitamura és munkatársai korábban megfigyelték, hogy az 
IL-24 minden más segítség nélkül is képes arra, hogy le-
csökkentse a filaggrin expressziót (mint már említettem, a 
filaggrin barrier építő, tehát „jó”).

Erről az IL-24-ről annyit kell tudnunk, hogy az IL-10 csa-
lád tagja, és eredetileg egy tumorellenes proteinként is-

3. kép: Immunhisztokémia periosztin antitesttel, anti-IL-24 antitesttel, pSTAT3 antitesttel és pSTAT6 antitesttel  
egészséges donor (felső sor) és atopiás dermatitises beteg (alsó sor) esetén (méretjelzés 50 μm) (Mitamura és munkatársai nyomán)

                     periosztin                                                                   IL-24                                                                       pSTAT3                                                                     pSTAT6



AMEGA14 2019. februárALLERGOLÓGIA

merték fel, de fontos szerepe van a sebgyógyu-
lásban is. Expresszióját az IL-4 mellett egyéb 
citokinek (pl. interferon-γ, IL-17A, IL-22, IL-31 stb.) 
is elő tudják idézni. Fokozott mennyiségben 
mutatható ki az atopiás dermatitisben szenvedő 
egyének és az allergiás bőrgyulladásos kísérleti 
állatok epidermisében12.

Jelen közleményükben Mitamura és mun-
katársai emberi bőrsejtekkel végzett szövette-
nyésztéssel, egérkísérletekkel és atopiás der-
matitisben szenvedő egyének bőrének szövet-
tani vizsgálatával bebizonyították, hogy a kera-
tinociták a legfőbb IL-24 termelő sejtek, melye-
ket az IL-13 stimulál, periosztin-dependens mó-
don a STAT6 segítségével9. A megtermelt IL-24 
(a STAT3 segítségével) szignifikánsan csökkenti 
a filaggrin expressziót, ezzel hozzájárul az IL-13/
periosztin úton kialakuló barrier diszfunkció ki-
alakulásához. 

Ha az egereket atkával immunizálták, az epi-
dermisükben megnőtt az IL-24 expresszió és ak-
tiválódott a STAT3 fehérje. Mindez nem jött létre 
a (mesterségesen létrehozott) STAT6-hiányos és/
vagy periosztin-hiányos egereken. Ez arra bizo-
nyíték, hogy a STAT6 és a periosztin is szükséges 
a barrier funkció romlásának a kialakulásához. 
Az IL-24 expresszió fokozódást ki tudták mutatni 
atopiás dermatitises betegek epidermisében9.

Összefoglalás

A most elmondottakat összefoglalva annyi 
megállapítható, hogy az atopiás dermatitisben 
észlelhető bőr barrier romlás kialakulásához 
szükség van a Th2-es sejtek által termelt IL-13-ra, 
ami (a STAT6 segítségével) fokozza a periosztin-
termelést, és ez már magában véve is barrier 
romláshoz vezet. Ha ez nem lenne elég, az IL-13 
hatására újonnan létrejövő IL-24 (a STAT6 közve-
títésével) lecsökkenti a filaggrin termelést, ami 
szintén a barrier romlásához vezet. 

Ennek az elméletinek tűnő fejtegetésnek gya-
korlati haszna is van. Létezik már egy tofacitinib 
nevű (kipróbálás alatt lévő) gyógyszer, amely az 
IL-24 termelés csökkentésével jelentősen javítja 
az atopiás dermatitises betegek állapotát13.

Az atopiás dermatitisben sikeres hiposzenzi-
bilizáció hatékonysága pedig nagy valószínű-
séggel azon alapszik, hogy hatására csökken a 
Th2-es sejtek száma, nő a Treg populáció és az 
IL-10 koncentráció. Az IL-10 a hiposzenzibilizáció 

hatására kialakuló perifériás tolerancia kritikus 
citokinje. Elnyomja a hízósejtek IgE-től függő 
aktivizálódását, a Th0 és a Th2 sejtek általi IL-5 
termelést, ugyanakkor növeli a (blokkoló) IgG4 
produkciót. 
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