Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése
az Európai Unió új társadalmi kihívásainak
a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen
Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése
az Európai Unió új társadalmi kihívásainak
a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen
Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011

Balajthy Zoltám
Molekuláris Terápiák – 8. előadás

ANTI-CITOKIN TERÁPIA
(SZEPSZIS)
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A 8. fejezet célja, hogy az anti-citokin terápia jelentőségét a gyulladási folyamat megismerésén keresztül
értelmezze, mivel számos betegségünknek az oka a gyulladási folyamat megjelenése szöveteinkben (ízületi
gyulladás, Crohn-betegség, szklerózis multiplex, inzulin-függő diabetes mellitus, aszma, pikkelysömör,
szepszis).
A 8. fejezet témakörei
8.1. A gyulladás kialakulásának a következményei
Neutrofilek beáramlása a kapilláris körüli extracelluláris térbe
IL-1 , -β és a TNF hatása a szervezetre
Gyulladási citokin hullám kialakulása a szepszisben
8.2. Gyulladási válasz kialakulása
Lipid mediátorok
Gyulladási citokinek szintézisének elindítása
Citokin szabályozott NO szintézis

8.3. A máj szerepe a homeosztázis fenntartásában
Akutfázis válasz, akutfázis fehérjék (AFP) szintézise
8.4. Gyulladásos válasz lefutása szepszisben
Endothéliális sejtek aktiválódása, véralvadás és fibrinháló formálódás
8.5. Homeosztázis egyensúlyának felborulása
8.6. Anti-citokin terápiás szerek
8.7. Tumorterápia monoklónális antitestekkel
8.8. Hogyan lehet az immunitást alkalmazni a gyógyításban
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A citokinek általános jellemzése
A citokinek olyan fehérjék, amelyek 50 -től 500 aminosavat is tartalmazhatnak, a
sejtek közötti kommunikációk fő hírvivői. Már több mint 200 citokin ismert.

A következő jellegzetességgel bírnak: nagy affinitással rendelkeznek a receptoraikhoz,
autokrin és parakrin módon hatnak, piko- és nanomólos koncentrácóban hatásosak.
Számos osztályba sorolhatók: monokinek, linfokinek, interleukinok, kolónia stimuláló
faktorok, interferonok, tumor nekrózis faktorok és kemokinek.
Jellegzetes hatásaik: részt vesznek a természetes immunitásban, hemopoézisben,
limfociták aktiválásában és differenciálódásában és a gyulladási folyamtok
létrehozásában.

A legtöbb betegséghez citokin túltermelés tartozik, amelyek ideális célpontjai lehetnek
az anti-citokin terápiának.
A citokin receptorok közé tartoznak: hemopoetikus, interferon, TNF család, IL-1 család
TGF-β és a kemokin receptorok.
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8.1. A gyulladás kialakulásának a következményei
fertőzés, trauma, égés
endotoxin felszabadulás vagy
eikozanoidok, komplement rendszer
aktiváció
gyulladásos citokin „áradat”

Kismolekulájú mediátor molekulák, vaszkuláris rezisztencia ↓

Keringő vérmennyiség csökken, acidózis, lecsökkent szöveti oxigén felhasználás

Szívösszehúzódás csökkenés, sokkos állapot, szervi ischemia

Szervek károsodnak, disszeminált intravaszkuláris koaguláció, halál
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Neutrofilek beáramlása a kapilláris körüli extracelluláris térbe
cirkuláló
neutrofilek
keringés
TNF
IL-1
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endotélium
sima izomsejtek
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Extracelluláris tér
Vérplazma kerül a szövetbe
Neutrofilek beáramlása
a szövetbe
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Gyulladási citokin hullám kialakulása a szepszisben

ALACSONY VÉRNYOMÁS
SZÖVET SÉRÜLÉS
SZERV MŰKÖDÉS LEÁLL
HALÁL

TNF
IL-1

IL-6
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IL-1  és β hatása a szervezetre

Láz
Izom és ízületi fájdalom

Fejfájás
Étvágyvesztés, zavarodottság
Vérnyomás emelkedés alacsony IL-1 szintnél
Vérnyomás csökkenés emelkedett IL-1 szintnél
Hemodinamikus sokk magas IL-1 koncentrációnál
IL-1 , β és IL-1Ra (interleukin-1 receptor antagonista) központi szerepet játszanak
az immunrendszer és a gyulladási folyamatok szabályozásában. IL-1  és β proinflammatorikus citokinek, amelyek a fertőzéssel szembeni immunválaszban
monocitákban, makrofágokban, dendritikus és fibroblaszt sejtekben szintetizálódnak.
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TNF hatása a szervezetre

Testhőmérséklet emelkedése
Korai szakaszban a neutrofilek száma csökken
Késői szakaszban a fehérvérsejtek száma nő
Vérnyomás csökken
A véralvadási paraméterek emelkednek
Mentális állapot romlik
Izom és ízületi fájdalom nő
TNF (tumor nekrózis faktor alfa) egy citokin, amely a szisztémás gyulladási
folyamatban mint akut fázis reakciót stimuláló citokinek egyike vesz részt. Elsődleges
szerepe az immunsejtek szabályzása. Indukálhat sejthalált, gyulladást vagy gátolhatja a
tumorgenezist. A TNF a TNF-R1 és R2 (TNF receptor 1 és 2) receptorokhoz kapcsolódhat
homotrimer formában és így aktiválhatja a MAPK, NFκB vagy a sejthalál útvonalakat.
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IL-1 és TNF szinergizmus

Magas vérnyomás, sokkos állapot
Prosztaglandin termelés
Citotoxitás / tumor nekrózis
Vázizom fehérjék proteolizise
Laktát acidózis
Anti-citokin terápia az elhalálozás lecsökkentésére a szepszisben

TNF ellenes antitest
TNF szolubilis receptorok
IL-1 receptor antagonista
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Gyulladási citokinek – gyulladást gátló citokinek
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8.2. Gyulladási válasz kialakulása: Lipidmediátorok szintézise
plazma mambrán foszfolipid
PLA2, foszfolipáz A2 hasítja

arahidonsav
ciklooxigenáz (COX -1)

lipoxigenázok

prosztaglandin szintetáz

prosztglandin H2
(PGH2)
prosztaciklin- szintetáz

prosztaciklin
(PGI2)

Leukotriének
(LTA4 - LTE4)
tromboxán szintetáz

további prosztaglandinok
(PGD2, PGE2)

tromboxánok
(TXA2)

Az arachidonsav a klasszikus szignálmolekuláknak, mint
prosztaglandinoknak, prosztaciklineknek, tromboxánoknak
és leukotriéneknek a fő prekurzora.
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Gyulladási válasz kialakulása I.
Lizálódó
baktériumok

lipopoliszacharid
(LPS)

LPS kötőfehérje
(plazmában)

LPS-LPS kötőfehérje
Komplex (LBP)
LPS-LPB

LPS-LPB

CD14
TLR-4

Toll-like Receptor (TLR)

LPS

r
r

CD14, CD11/18,
TLR-2/TLR-4
LPS Receptor

peptidoglikánlipoteichoinsav

lipoteichoinsav
r

NFκB
útvonal

r
r

r

r
r

r
r

neutrofil

citoplazma
membrán

Gyulladási
válasz

monocita
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Toll-like
receptor

Gyulladási citokinek szintézisének elindítása

adaptor
fehérje

foszforiláció

receptor
aktiváció

β





IκK komplex

p

p
IκB

p65 p50
nukleáris
transzlokáció

p65 p50

NFκB

p65 p50

IκB proteoszomás
lebontása

transzkripció

nukleusz

gyulladásos gének
Transzkripciója (IL8, IL6, TNF)
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Citokin szabályozott NO szintézis
véráramlat

citokin

receptor

receptor

L-arginin

Endotél
sejt

L-arginin
iNO szintetáz
Nitrogén monoxid

NO aktiválja
a szolubilis guanilát ciklázt

cGMP

GTP

csökkent
intracelluláris Ca2+

iNO szintetáz
Nitrogén monoxid

NO aktiválja
a szolubilis guanilát ciklázr

cGMP

GTP
cGMP

csökkent
intracelluláris Ca2+

Simaizom
sejt

vazodilatáció
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8.3 A máj szerepe a homeosztázis fenntartásában

Akutfázis reakciót létrehozó sejtek a makrofágok és a monociták.

IL-1, TNF és IL-6 a vérárammal eljut a májba.
Ott akut fázis fehérjék szintetizálódnak:
Komplemet fehérjék
Koagulációs fehérjék
Proteináz inhibitorok
Opszoninek
Szérum amiloid A
C-reaktív fehérje

Akutfázis válasz
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citokinek

prosztaglandinok

betegségi tünetek

láz
IL1β,IL6, TNF
citokinek, kemokinek
prosztaglandinok

ér

tüdő
fertőzés

csontvelő

komplement fehérjék
kogulációs fehérjék
proteináz inhibitorok
opszoninek

akut fázis
válasz

ér
máj

monocita,
neutrofil
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Máj akutfázis fehérjék (AFP) szintézise

TNF-
IL-1
IL-6

MÁJ

AKUTFÁZIS FEHÉRJÉK
Komplement fehérjék:
C3, C5 és C1 inhibitor (6-8 X)

Fémion-kötő fehérjék:
haptoglobin, cöruloplasmin (1.5-2 x)

Alvadási fehérjék:
Fibrinogen (2-4 x)
von Willebrand faktor

Negatíve akutfázis fehérjék:
albumin, transzferin (0.4-0.5 X)

Proteináz gátlók:
plazminogén aktivátor inhibitor I
2-antiplazmin

Nagymértékű változással járó AFP-k:
Szérum amyolid A
(100-1000 X)
C-reaktíve fehérje
Szérum amyloid P komponens (SAP)
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8.4. Gyulladásos válasz lefutása szepszisben

Túlzott gyulladásos
válasz
Proinflammatorikus
Citokin +
Kemokin
ROS szintézis
Enzimek

Kiváltó
hatás

Baktérium
Trauma
Sokk

Makrofágok

Érfal permeabilitás 
Baktericid hatés 
Szapora légzés
Láz
Leukocytosis
Tachycardia
Perifériás rezisztencia 

Gyulladásos válasz
intenzitása

KOMPLEMENT RENDSZER
KOAGULÁCIÓS RENDSZER
SZÉRUM FEHÉRJÉK

Hiperaktív
Immunválasz

Ödéma
Szöveti sérülés
Szerv sérülés
Leukopenia
Leáll a neutrofil és
fagocita sejtfunkció
Fertőzés veszély nő

Hiporeaktív
Immunválasz,
Válaszképtelenség

Gyulladásos válasz idő-dinamikai lefutása a szepszisben
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Endothéliális sejtek aktiválódása, véralvadás és fibrinháló formálódás I.
Gram-negatív
baktérium

Gram-pozitív
baktérium
lipoteichoinsav

CD 14
receptor

Vérlemezke-aktiváló faktor (PAF),
Arachidonsav, leukotriének,

Toll-like receptor
LPS-LPB
14
CD

NFκB
Pro-inflammatorikus
útvonal
citokinek
felszabadulása
aktiváció 

TL
R-4
TL

R-4

LPS-LPB

CD

14

LPS-LBP

Mikrovaszkuláris
koaguláció

Közvetlen
szöveti
károsodás

Lipopoliszaccharid, endotoxin (LPS)

Gyulladási
válasz

TNF
IL-1

Plazminogén aktivátor
inhibitor
VII a
+
Szöveti faktor
Szöveti faktor
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Véralvadási válasz

Prokoagulaciós útvonal

Fibrinogén

Faktor Xa
+
Faktor Va

Profaktorok
(V és VIII) aktiválása
Zimogének
(IX és XIII) aktiválása

Faktor X + Faktor V
Plazminogén
(+)

(-)

Faktor VIII + Faktor IX

Faktor IXa
+
Faktor VIIIa
INTRINSIC TENÁZ

VII
+
Szöveti faktor

(+)

Plazmin

(+)

PROTOMBINÁZ
TFPI
szöveti faktor
útvonal inhibítor

Fibrinháló
lebontás

Fibrinháló
kialakulás

Fibrin

Trombin (IIa)

Protrombin (II)

Antikoagulaciós útvonal

VII a
+
Szöveti faktor
EXTRINSIC TENÁZ (X-ÁZ)

(-)
Plazminogén
PAI-1
aktivátor
(Plazminogén aktivátor
inhibitor 1)
(-)
aktivált
protein C

Aktivált profaktorok
(Va és VIIIa) inaktiválása
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Endothéliális sejtek aktiválódása, véralvadás és fibrinháló formálódás II.

endothélium

organizmus

Fibrinogén

Fibrin

Protrombin

Trombin

Fibrinháló

LPS-LPB
14
CD
TL

NFκB
útvonal
aktiváció 

R-4

Faktor Xa
+
Faktor Va

Faktor X

Faktor V
R-4
TL
CD

L
SLP
R-4

R-4

TL

TL

PB

14

14

CD

CD

Faktor IXa
+
Faktor VIIIa

Faktor IX

LPS-LPB

14

LPS-LBP

Gyulladási
válasz

b

Pro-inflammatorikus
citokinek felszabadulása

c

Faktor VIII

VII a
+
Szöveti faktor

Szöveti faktor

Gyulladási
válasz a
fertőzésre

Trobolitikus
válasz a
fertőzésre

Fibrinolítikus
válasz a
fertőzésre
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Véralvadás és fibrinháló formálódás, fibrinolízis gátlás

endothélium
Gyulladási
válasz

organizmus

Fibrinogén

Fibrin

Protrombin

Trombin

Fibrinháló
kialakulás

TAF1

LPS-LPB
14
CD
TL

NFκB
útvonal
aktiváció 

R-4

Faktor Xa
+
Faktor Va

(trombin-aktivált
fibrinolizis inhibitor)
Faktor V

R-4
TL
CD

14

LPS-LBP

LPS-LPB

L
SLP
R-4

R-4

TL

TL

b

Pro-inflammatorikus
citokinek felszabadulása

PB

14

14

CD

CD

TNF
IL6, IL1

Gyulladási
válasz

PAI-1

Faktor IXa
+
Faktor VIIIa

(plazminogén aktivátor
inhibitor 1)

c

Faktor VIII

VII a
+
Szöveti faktor
Szöveti faktor

Gyulladási
válasz a
fertőzésre

Trobolitikus
válasz a
fertőzésre

Fibrinolítikus
válasz a
fertőzésre
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Az endogén protein C több mechanizmuson keresztül hat

endothélium

organizmus
LPS-LPB
14
CD
TL

NFκB
útvonal
aktiváció 

R-4

R-4

Gyulladási
válasz

Fibrinogén

Fibrin

Protrombin

Trombin

TAF1
Faktor Xa
+
Faktor Va

CD

14

TL

TNF
IL6, IL1

L
SLP

b

R-4

R-4

TL

TL

Gyulladási
válasz

LPS-LBP

LPS-LPB

c

PB

14

14

Faktor IXa
+
Faktor VIIIa

CD

CD

(trombin-aktivált
fibrinolizis inhibitor)
Faktor V

aktivált
protein C

rolling

Fibrinháló
kialakulás

Szöveti faktor

Faktor VIII

VII a
+
Szöveti faktor
protein C protein S
trombospondin

Gyulladási
válasz a
fertőzésre

PAI-1
(plazminogén aktivátor
inhibitor 1)

Trobolitikus
válasz a
fertőzésre

protein C
katalizált
inaktiválás

CSÖKKENT!

Fibrinolítikus
válasz a
fertőzésre
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A (nagy mobilitású csoport-1) HMGB1 hozzájárulása a szepszishez

NF-κB
RAGE

VCAM

ICAM

ICAM

LPS-LPB
14
CD

Neutrofil 
letapadás

TL
R-4

LPS

TNF-

CD

14

TL

R-4

HMGB1

PAI-1
tPA

monocita
makrofág

MCP-1
IL-8

Fibrinolízis
szabályozás
TNF-
IL-1a
IL-1b
IL-6
MCP-1
IL-8

Pro-inflamatorikus
citokinek és
kemokinek
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8.5. Homeosztázis egyensúlyának felborulása

Proinflammatorikus mediátorok
Szöveti faktor expresszió
Trombin termelés
Endothélium sérül

Emelkedett PAI-1
Emelkedett TAFI
Csökkent Protein C

Homeosztázis
PAI: Plazmingén aktivátor inhibiitor
TAFI: Trombin áktivált fibrinolízis inhibitor
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Szeptikus sokk kifejlődésétől a szervi működőképtelenségig

Fertőzés

SIRS

Szepszis

Szeptikus
sokk

Súlyos
szepszis

Mitokondriális
Diszfunkció

Szervi
Funciózavar

Több Szervi
Elégtelenség

Halál

SIRS: szisztémás gyulladásos válasz szindróma

Mikrovaszkuláris
Véralvadás/
Trombózis
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8.6. Anti-citokin terápiás szerek

antitestek (anti-IL-6R)

Drotrecogin alfa

anti-complement-monoclonalis antitest
szolubilis receptorok (Enbrel)
receptor antagonisták (IL-1RA)

IL-6 antagonista
antagonista citokinek (IL-10, IL-11, IL-13)
TACE (TNF-alfa konvertáló enzim ), ICE inhibitorok

Irodalom: Anti-cytokine therapeutics: history and update.
Ratsimandresy RA, Rappaport J, Zagury JF.
Curr. Pharm. Des. 2009;15(17):1998-2025. Review.
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8.7. Tumorterápia és monoklónális antitestek
A tumorterápiás monoklónális terápiákat nagy áttörésnek értékelték a rákterápiában.
Ugyanakkor használatukkal problémák vannak. Ebbe tartozik az antitest tumorhoz
történő „célzása”. Csak kevés tumor-sejt specifikus molekula, - ha egyáltalán van
ilyen -, létezik. Sok marker természetes sejtalkotó, amelyek vagy mutálódtak, vagy
nagymennyiségben fejeződnek ki. Ezenkívül a tumorsejtek heterogének az antitestek
tekintetében, így egy antitest nem tudhat felismerni minden tumorsejtet. A tumor
gyógyításának alapfeltétele az összes tumorsejt eltávolítása. Épp ezért a legelső
feladat a célmolekula felismerése a rákgyógyításban .
Emlőtumor kezelése Herceptinnel
Lásd: Sejtciklus és rákterápiák, p53
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8.8. Hogyan lehet az immunitást alkalmazni a gyógyításban
Az immunitása specifikus védekező mechanizmus a szervezetben. Megvédi az emberi testet a
testidegen anyagok elpusztításával, amelyek a szervezetbe belépnek vagy betörnek, mielőtt azok
nagyobb problémát generálnának.
Az immunitás felhasználható / alkalmazható orvosi kezelésekre.
Az immunoterápia egy új fontos része az immunológiának. Számos immun-vonatkozású kezelés
létezik.
A. Immunomodulációs terápia:
Az immunomodulációs terápia egy új kezelési mód, amiben az immunrendszer módosításának a
felhasználásával betegségek gyógyulási folyamatát segítik elő. Széles körben használt terápiás
mód.
Immunoszapresszív szerek: szerv-transzpalntációknál és autoimmun betegségeknél gátolják az
immunválszat.
Gyógyszerek:
- Calcineurin gátlól (Specifikus T-sejt inhibítorok), Cyclosporine
- Antiproliferatív szerek(Citotoszikus anyagok). Azathioprine, Methotrexate,
- Glükokortikoidok: Prednisolone és mások
- Antitestek. Muromonab CD3, Antithymocyte globin (ATG), Rho (D) immuneglobin, stb.

Immunstimulánsok
Fokozzák az immunválaszt, hasznosak fertőzésekbe, immunodeficienciában ( pl. AIDS)
és rákbetegségekben.
Gyógyszerek:
- Levamisole. Parazita hajtó gyógyszer, amely helyreállítja a B és T limfociták ,
monociták és neutrofilek működését. Használták vastagbélrák kezelésére 5-FU –lal.
- Thalidomide. Viszonylag régebbi gyógyszert különböző esetekben használták:
Erythema nodosum leprosum: gyulladás gátló hatás
Multiple myleoma: az új vérerek képződésének gátlása
Rheumatoid arthritis: Anti TNF hatás.
-BCG. aspecifikus immunstimulaló , húgyhólyag különböző daganatainak kezelésére
használják.

- Rekonbináns citokinek.
Interferonok: Tumorok és hepatitisz C és B kezelésére
Interleukin 2 (aldeslukin): veserák és malanómák kezelésére

B. Antitest kezelés:
Antitest kezelés alatt antitestek vagy immunoglobulinok adását értjük. Régóta
alkalmazott kezelés. Jó példa erre a direkt passzív immunizálás. A legismertebb a
Tetanusz antitoxin injekció és a veszettség elleni védőoltás. Lásd még a 6. fejezetet.
C. Terápiás vakcinakezelés
A vakcinakezelést megelőzésre használják, ami egy aktív immunizálás.
Manapság a vakcina kezelés átalakult egy sokkal hasznosabb gyógyhatású kezelési
folyamattá. (pl. vírusfertőzések elleni immunizálás a daganatok megelőzésében)
D. Citokin kezelés
A citokin terápia az immunterápiák egyik módja. A citokinek a sejt-medált
immunfolymatok termékei. A citokin kezelés számos betegség, így vírus infekció,
kezelésére alkalmas. Összevethető az antitestes kezeléssel, ami a humorális
immunválaszt használja fel.
E. Génterápia
Lásd még a 4. és 10. fejezetet.

