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Rövidítésjegyzék 

A dolgozatban szereplő kémiai elnevezések helyesírásában az 1998-ban kiadott „Útmutató 

a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához” című kiadvány ajánlásait követtem [1]. Az 

aminosavak jelölésére az egy- és hárombetűs rövidítéseket egyaránt használtam. A 

peptidkémiában használatos rövidítéseket a Journal of Peptide Science kiadvány ajánlása 

[2] szerint alkalmaztam. Az autoimmun hólyagos bőrbetegségek helyesírásához és 

rövidítéséhez a 2012-ben kiadott „Bőrgyógyászat és venerológia” című könyvet vettem 

alapul [3]. 

 

A dolgozatban előforduló rövidítések, jelölések jegyzéke 

 

AA   amino acid; aminosav 

AcN   acetonitril 

Acm   acetamidometil 

Ac2O   ecetsavanhidrid 

AcOH   ecetsav 

APC   antigen presenting cell, antigénprezentáló sejt 

Boc   terc-butiloxikarbonil 

BSA   bovine serum albumin, marha szérum albumin 

Bzl   benzil 

cDNS   komplementer dezoxiribonukleinsav 

ClZ   2-klórbenziloxikarbonil 

CSC   cell surface capture; sejt felszínéhez rögzítés 

DBU   1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én 

DCM   diklórmetán 

DIC   N,N’-diizopropilkarbodiimid 

DIEA   N,N-diizopropiletilamin 

DIF   direkt immunofluoreszcencia 

DMF   N,N-dimetilformamid 

Dsc   desmocollin 

Dsg1   desmoglein 1 dezmoszómális transzmembrán fehérje 

Dsg3   desmoglein 3 dezmoszómális transzmembrán fehérje 

EC1-5   extracelluláris domén 1-5 
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ECD   elektronikus cirkuláris dikroizmus spektroszkópia 

EDT   1,2-etánditiol 

ELISA   enzyme-linked immunosorbent assay; enzimkötött immunesszé 

ELISpot  enzyme-linked immunospot, enzimkötött immunospot 

ESI-MS  electrospray ionizációs tömegspektrométer 

FCS   foetal calf serum; magzati (foetális) borjú savó  

Fmoc   9-fluorenilmetiloxikarbonil 

FT-IR   Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

HLA   humán leukocita antigén 

HOBt   1-hidroxibenztriazol 

HPLC high performance liquid chromatography; nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia 

HRP horseradish peroxidase; torma peroxidáz 

IC50 half maximal inhibitory concentration; koncentrációérték, amely a 

sejtek 50 százalékának pusztulását okozza 

ICM incomplete medium; szérummentes sejttenyésztő médium 

ICS intracytoplasmic cytokine staining; citoplazmán belüli citokin festés 

IFN-γ interferon-gamma 

IgA immunglobulin A 

IgG immunglobulin G 

IIF indirekt immunofluoreszcencia 

Mav   átlag molekulatömeg 

Mmo   monoizotópos molekulatömeg 

mAb   monoclonal antibody; monoklonális antitest 

MBHA  4-metilbenzhidrilamin 

MeOH   metanol 

MHC   major histocompatibility complex; fő hisztokompatibilitási komplex 

MS   mass spectrometry; tömegspektrometria 

MTT   (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium) bromid 

NCP   noncleavable pin; nem-hasítható tűhegy 

NMP   N-metilpirrolidon 

NMR   mágneses magrezonancia spektroszkópia 

OD optikai denzitás 

OPD o-feniléndiamin 
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OtBu terc-butilészter 

Pbf 1,1,4,6,7-pentametildihidrobenzofurán-5-szulfonil 

PBMC peripheral blood mononuclear cells; perifériás vérből származó 

mononukleáris sejtek 

PBS phosphate buffered saline; foszfát puffer fiziológiás sóoldat 

PCR polymerase chain reaction; polimeráz láncreakció 

PF pemphigus foliaceus 

PV pemphigus vulgaris 

RP-HPLC reverse phase high performance liquid chromatography; fordított 

fázisú folyadékkromatográfia 

RPMI-1640  szövettenyésztő médium 

SDS   sodium dodecyl sulfate; nátrium dodecil szulfát 

SEB   staphylococcus enterotoxin B 

SLE   szisztémás lupus erythematosus 

tBu   terc-butil 

TFA   trifluorecetsav 

TFE   2,2,2-trifluoretanol 

Th1, Th2  helper T-cell (1, 2); segítő T-sejt (1, 2) 

TRIS   trisz-(hidroximetil)-aminometán 

Trt   tritil 

Tween-20  polioxietilén-szorbitán-monolaurát 

 

A dolgozatban szereplő ábrák és táblázatok saját tervezésűek és készítésűek, kivétel esetén 

az ábra/táblázat forrását hivatkozásban jelöltem. 
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1. Bevezetés 

A hólyagképződéssel járó autoimmun bőrbetegségek esetében a bőr és/vagy a 

nyálkahártya érintett. A betegségek során megszűnik a kapcsolat az intraepidermális 

keratinociták között, vagy az epidermisz és a dermisz között a bazális membrán 

alatt/felett, a sejtek közötti térből folyadék áramlik be, mely hólyagok kialakulásához 

vezet. A hólyagképződés csökkenti a szervezet védekezőképességét a dehidratációval 

és fertőzésekkel szemben, ezáltal akár a beteg életét is veszélyeztetve. A 

szervspecifikus hólyagos autoimmun bőrbetegségek két nagyobb csoportja a 

pemphigus (a bőrön és/vagy nyálkahártyán intraepidermális hólyagképződés) és a 

pemphigoid (a dermo-epidermális junkció érintett). A pemphigus két fő fajtája a 

pemphigus vulgaris (PV) és a pemphigus foliaceus (PF). A PV mucosus és a 

mucocutan változata is ismert, az előbbi esetében csak nyálkahártya tünetek 

figyelhetőek meg, míg az utóbbinál a nyálkahártya és a bőr is érintett.  

A betegség immunpatogenezise máig sem tisztázott egyértelműen, de egyre több 

információval rendelkezünk róla. PV megbetegedésben dezmoszómális kalcium 

dependens adhéziós molekulák, a desmogleinek (Dsg1 és Dsg3) a fő célantigének, 

melyek ellen patogén autoantitestek képződnek. Mucosus PV megbetegedésben a 

vérszérum Dsg3 ellenes, míg mucocutan PV esetében Dsg1 és Dsg3 ellenes keringő 

autoantitesteket tartalmaz. Az autoantitestek termelődése mellett egyéb immunológiai 

folyamatok is részt vesznek a betegség kialakulásában. Az autoantigén specifikus T-

sejteknek jelentős szerepük van a betegség kialakulásában és előrehaladásában, a CD4
+
 

T-sejtek aktivációja pedig antigén prezentáló sejteken (APC) expresszált specifikus II. 

típusú humán leukocita antigén (HLA) allélektől függ. A T- és B-sejtek között pozitív 

visszacsatolás van: a B-sejtek HLA molekulán keresztül autoantigén fragmenseket 

mutatnak be a T-sejteknek, a desmoglein specifikus T-sejt válasz pedig a B-sejteket 

desmoglein specifikus autoantitestek termelésére ösztönzi.  

A PV diagnosztizálása összetett feladat. A klinikai kép és a rutin szövettani vizsgálat 

mellett direkt immunofluoreszcencia, indirekt immunofluoreszcencia és enzim kötött 

immunszorbens esszé együttes alkalmazásával bizonyítható a betegség. A felsorolt 

diagnosztikai módszerek költségterhe magas, kivitelezésük nagyfokú jártasságot 

ígényel a szakterületen, mindemellett mindegyike szolgáltathat fals pozitív, vagy 

negatív eredményt. 
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A betegség patogenezisének jobb megértéséhez, illetve újabb diagnosztikumok 

fejlesztéséhez is hasznos lehet az autoantigén determinánsok (B- és T-sejt epitópok) 

feltérképezése a fehérje antigéneken belül. Az antitest epitópok szintetikus peptidek 

formájában történő alkalmazása diagnosztikai célra előnyös lehet, mivel a peptidek 

kisebb molekulák, mint a teljes antigén, előállításuk sok esetben gyorsabb, egyszerűbb 

és költséghatékonyabb. Ezen felül a szintetikus peptidek gyakran jobb oldhatósági és 

stabilitási tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a fehérjék. 

Ezért célul tűztük ki a két fő PV antigén, a Dsg1 és Dsg3 fehérje szisztematikus B-sejt 

epitóp térképezését másodlagos szerkezet predikció, tűhegy hordozón végzett 

peptidszintézis és a tűhegyhez kötött peptidek immunszerológiai vizsgálata alapján. 

Mindkét fehérjén azonosítottunk B-sejt epitóp régiókat, majd eredményeinket 

összevetettük a szakirodalomban található adatokkal. Továbbá vizsgáltuk irodalmi 

adatok alapján tervezett T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik T-sejt választ indukáló hatását és a hatás összefüggését a peptidek 

oldatbeli szerkezetével. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Első felfedezések az autoimmunitás területén 

A XX. század elején Ehrlich (1854-1915) Nobel-díjas német immunológus megalkotta 

a „horror autotoxicus” kifejezést, ezzel leírva a szervezet idegenkedését az 

immunológiai önpusztítástól. Úgy gondolta, hogy az immunrendszer bár termelhet 

antitesteket saját struktúrák ellen, de valamilyen módon meg van védve attól, hogy 

támadást indíthasson a védelmére bízott szövetek ellen [4, 5]. Az autoimmun 

betegségek klinikai manifesztációi már régóta ismertek voltak, de az elképzelés, hogy 

ezekért a szervezet saját immunrendszere a felelős nem volt megalapozott egészen az 

1960-as évek közepéig. A Nobel-díjas Burnet (1899-1985) ausztrál virológus, ebben az 

időszakban fogalmazta meg klonális szelekció elméletét, mely azt a feltételezést 

foglalta magában, hogy az autoreaktív limfocitákat a szervezet eliminálja. Burnet és 

kollégája (1. ábra), Mackay (1922- ) elsőként ismerték fel, hogy az autoimmun 

betegség egy organizmus saját sejtjeivel, vagy szöveteivel szembeni toleranciájának 

megváltozása, mely limfociták és/vagy antitestek közvetítette rendellenes 

immunválaszt, ennek következtében pedig a szövetben patológiai változásokat és 

működési zavart eredményez [6].  

   
(A) P. Ehrlich (1854-1915)      (B) F. M. Burnet (1899-1985)        (C) I. R. Mackay (1922- ) 

1. ábra. Jelentős kutatók az autoimmunitás történetében. (A fotográfiák forrásai: 

A: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/ehrlich-bio.html [7]; B: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1960/burnet-bio.html [8]; C: Mackay 

és Rowley, 2008. [9]) 

Mostanra már bizonyítást nyert, hogy a limfociták érése közben természetes módon 

mindig keletkeznek ún. autoreaktív limfociták, melyek saját struktúrákat 

(autoantigéneket) képesek felismerni [10]. Normális esetben a szervezet kontrol 
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mechanizmusokkal (immunológiai tolerancia) meggátolja a saját antigénekkel 

szembeni immunreakció kialakulását. Az első ilyen mechanizmus a centrális 

tolerancia, mely az érés során bizonyos autoantigéneket felismerő limfociták klonális 

delécióval történő eliminálásáért felelős. Ez a mechanizmus azonban nem akadályozza 

meg teljes mértékben, hogy érett autoreaktív limfociták kerüljenek a perifériára. A 

centrális toleranciát kijátszó autoreaktív limfociták jelentős hányadát a perifériás 

tolerancia mechanizmusai (klonális deléció, klonális anergia, domináns szupresszió) 

hatástalanítják. Az immunológiai tolerancia károsodása autoimmun betegségek 

kialakulásához vezethet. 

2.2. Az autoimmun betegségek csoportosítása és jellemzői 

Autoimmun betegségek során az immunrendszer támadó jellegű immunválasszal reagál 

a szervezetben megtalálható saját struktúrával szemben. Egy betegség akkor 

autoimmun, ha eleget tesz az alábbi kritériumoknak (Witebsky posztulátumok) [11]: 

- direkt bizonyíték: a betegből származó antitestek, vagy T-sejtek átvitelével 

kiváltható a kórkép 

- indirekt bizonyíték: reprodukálható állatkísérletek a kórkép autoimmun 

jellegére 

- közvetett bizonyíték: a klinikai kép. 

Szervspecifikus és szisztémás autoimmun kórképek különböztethetőek meg (1. 

táblázat) attól függően, hogy a betegség egy adott szervre / szövetre korlátozódik, vagy 

szervrendszereket, illetve különböző szerveket is érint [12].  

1. táblázat. Néhány gyakoribb autoimmun betegség csoportosítása. 

Szervspecifikus autoimmun betegségek Szisztémás autoimmun betegségek 

sclerosis multiplex rheumatoid arthritis 

Crohn betegség szisztémás lupus erythematosus (SLE) 

1-es típusú diabetes mellitus Sjörgen szindróma 

Graves kór szisztémás sclerosis 

Hashimoto-thyreoiditis dermatomyositis 

myasthenia gravis vasculitis 
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Az autoimmun betegségek általában krónikus 

lefolyásúak, kezelhetőek, de véglegesen nem 

gyógyíthatóak, esetenként az életet is 

veszélyeztető szövődménnyel járhatnak. 

Kialakulásuk oka az esetek többségében 

ismeretlen, ugyanakkor gyakran az 

immunológiai, infektológiai és környezeti 

faktorok, valamint a veleszületett genetikai 

hajlam sorolható a kiváltó okok közé (2. ábra) 

[13].  

 

Az immunológiai faktorok közé tartozik a centrális, vagy a perifériás tolerancia 

meghibásodása, az autoantigének felismerésétől függő mechanizmusok, vagy például 

az immunológia toleranciában szerepet játszó regulatórikus T-sejtek mennyiségi, 

illetve funkcionális eltérései [14]. Bizonyos fertőző betegségek az arra hajlamos 

egyedekben autoimmun betegségeket okozhatnak változatos infektológiai faktorok 

hatására [15]. Egyes kórokozók például bizonyos autoantigénekhez hasonló, vagy 

megegyező antitestkötő hellyel (antigén determináns, epitóp) rendelkeznek, ezért a 

kórokozó elleni immunválasz egyidejűleg a saját antigén elleni immunválasszal is 

járhat [16]. Más kórokozók, vagy az általuk expresszált anyagok pedig 

szuperantigénként viselkedhetnek, azaz antigén-független immunválaszt válthatnak ki 

[17]. Kémiai anyagok, gyógyszerek is szerepet játszhatnak autoimmun betegségek 

kialakulásában [18], ugyanakkor ilyen esetekben a kémiai anyag elvonásával általában 

a tünetek megszűnnek. A szívritmuszavar kezelésére alkalmazott procainamid hatására 

például SLE kialakulásáról számoltak be [19]. A veleszületett genetikai hajlam, mint 

például az immunológiai tolerancia kialakulásáért felelős gének mutációja, illetve 

bizonyos HLA fenotípusok jelenléte szintén szerepet játszik az autoimmun betegségek 

kialakulásában [20]. 

Autoimmun betegségekben összességében a Föld lakosságának 7-8 százaléka érintett 

[21]. A betegségek többségében a nők nagyobb arányban érintettek a férfiaknál (3. 

ábra), a betegek kb. 75 százaléka nő. Ennek oka még tisztázatlan, de elképzelhető, 

2. ábra.  Az autoimmun betegségek 

kialakulásában szerepet játszó faktorok. 
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hogy a terhesség ideje alatt bekövetkező kismértékű magzat és anya közötti 

sejtkicserélődés is hozzájárul ehhez a nemi preferenciához [22]. 

 
3. ábra. Az autoimmun betegségek előfordulásának a betegek neme szerinti megoszlása. (Az ábra a 

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/24982/title/Supplement--The-Trials-of-

Keeping-Track/ weboldal alapján készült [23].) 

Az autoimmun betegségek jelenleg nem gyógyíthatóak. A kezelések az immunrendszer 

működésének gátlására (immunszuppresszív szerekkel) és gyulladáscsökkentésre 

irányulnak. Az immunszuppresszív szerek hatására a beteg védtelen lesz a 

fertőzésekkel szemben is. Az alkalmazott gyógyszerek komoly mellékhatásokkal is 

rendelkeznek (pl. májkárosodás, magas vérnyomás, cukorbetegség, vérszegénység, 

stb.) [24]. Az utóbbi időben számos, az immunrendszer működését célzottan gátló 

biológiai (monoklonális antitest) terápia került bevezetésre (pl. infliximab, adalimumab 

– rheumatoid arthritis, Crohn betegség, psoriasis), melyek lényegesen kevesebb 

mellékhatással rendelkeznek a konvencionális kezeléseknél, ugyanakkor eddig 

kezelhetetlennek tűnő betegségekben is hatásosnak bizonyultak [25]. 

2.3. A hólyagos autoimmun bőrbetegségek 

Hólyagos autoimmun bőrbetegségekben a bőr és/vagy a nyálkahártya érintett. Ezek a 

betegségek hólyagok képződésével járnak: a kapcsolat vagy az intraepidermális 

keratinociták között, vagy az epidermisz és a dermisz között a bazális membrán alatt 

vagy felett szűnik meg. A hólyagképződés miatt ezek a betegségek akár az életet is 

veszélyeztethetik azáltal, hogy csökkentik a szervezet védekezőképességét a 
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dehidratációval és fertőzésekkel szemben. A hólyagos autoimmun bőrbetegségek 

többségét két fő csoportba sorolhatjuk attól függően, hogy a bőrön és/vagy 

nyálkahártyán intraepidermális hólyagképződés jelentkezik, vagy a dermo-epidermális 

junkció érintett. Az első csoportba tartozó betegségeket összefoglaló néven 

pemphigusnak nevezzük, mely magában foglalja a pemphigus vulgarist (PV), 

pemphigus foliaceust (PF), paraneoplasticus pemphigust, pemphigus erythematosust, 

pemphigus vegetanst, pemphigus herpetiformist és az IgA pemphigust. A második 

csoport összefoglaló neve pemphigoid, ebbe tartozik a bullosus pemphigoid, a 

hegesedő nyálkahártya pemphigoid, a herpes gestationis, a lineáris IgA dermatosis, a 

bullosus szisztémás lupus erythematosus és a lichen planus pemphigoid [26, 27]. 

2.4. Az epithel sejtek kapcsolódása: dezmoszómák és hemidezmoszómák 

Az epithel sejtek egymáshoz és a bazális membránhoz való szoros kapcsolódása 

nélkülözhetetlen az epidermis (bőr) és a mucosa (nyálkahártya) fertőzésekkel szembeni 

megfelelő védekezőképességének fenntartásához. Az epithel sejtek közötti adhézióban 

a dezmoszómáknak van szerepe, míg a bazális epithel sejtek és a bazális membrán 

közötti kapcsolatot a hemidezmoszómák biztosítják. A dezmoszómák között membrán 

kötött adhéziós fehérjék – a desmogleinek (Dsg) és a desmocollinok (Dsc) - teremtenek 

kapcsolatot, melyek a sejten belül plakoglobinon, plakofilinen és desmoplakinon 

keresztül kapcsolódnak a citoszkeletonhoz (4. ábra).  A desmogleinek két fő altípusa a 

Dsg1 és Dsg3 különböző mértékben expresszálódik a bőr és a nyálkahártya epithel 

sejtjeiben. A bőrben a Dsg1-et a stratum spinosum sejtjei és a bazális epithel sejtek is 

termelik, az expresszió szintje azonban csökken a bazális membrán irányába. Dsg3-at 

pedig csak a bazális epithel sejtek termelnek. Ezzel szemben a nyálkahártyában a Dsg3 

azonos szinten expresszálódik az összes epithel sejtben, míg a Dsg1 termelődésére 

hasonló gradiens, de kisebb mérték jellemző, mint a bőr epithel sejtjeinek esetében. 

Ezekből következik, hogy a bőr integritásáért a bazális membránhoz közel leginkább a 

Dsg3, a membrántól távolodva pedig a Dsg1 felel, míg a nyálkahártya integritásáért 

legnagyobb mértékben a Dsg3 felelős [28]. 

A bazális membrán és a bazális epithel sejtek közötti kapcsolatot a 

hemidezmoszómában a BP180 (kollagén 17) membrán kötött fehérje, az α6β4 

integrinnel együttesen teremti meg, a bazális membránban található lamininokhoz 

kötődve. A bazális epithel sejten belül mind a BP180, mind pedig az integrin, plektinen 
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és a BP 230 fehérjén (bullosus pemphigoid antigén 1) keresztül kapcsolódik a 

citoszkeletonhoz (4. ábra) [29]. 

 

4. ábra. A bőr felépítése és az integritásáért felelős adhéziós molekulák. (Az ábra saját készítésű, 

Ross et al., 2006. és Winograd-Katz et al., 2014. munkáján alapul [30, 31].)  

2.5. A pemphigus csoportba tartozó hólyagos autoimmun bőrbetegségek  

A pemphigus csoportba potenciálisan életveszélyes szervspecifikus hólyagos 

autoimmun betegségek tartoznak. Két fő fajtája a pemphigus vulgaris és a pemphigus 

foliaceus, melyekre a keratinociták közötti kapcsolat hiánya miatti morfológiailag 

jellegzetes akantolízis jellemző. Az ilyen típusú betegségek előfordulása ritka, a 

megbetegedések száma évente 1-10/1.000.000 fő közé tehető világviszonylatban [32], 

ugyanakkor ez a szám magasabb bizonyos etnikai csoportok esetében [33]. A 

betegségek tünetei átlagosan 50-60 éves korban jelentkeznek, férfiak és nők között 

egyenlő arányban, ugyanakkor gyermek- és időskorban is diagnosztizáltak már 

pemphigust [34].  

A pemphigus csoport nevét Wickman adta 1791-ben. A „pemphigus” kifejezés a görög 

pemphix szóból ered, melynek jelentése buborék, vagy hólyag [35]. A csoportból 

elsőként 1777-ben a pemphigus vulgarist azonosította MacBride, a pemphigus 

foliaceus felfedezőjének pedig Cazenavet tartják (1844) [36]. A tényleges 

különbségtétel a hólyagos autoimmun betegség csoportok között csak szövettanuk 
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jellemzése óta lehetséges, melyben Civatte 1943-ban kiadott munkája játszott nagy 

szerepet [37]. Ő fedezte fel az akantolízist (azaz a sejtek közötti kapcsolatvesztést) 

pemphigus esetén, és különböztette meg ezt a szövettant a pemphigoidra jellemző 

szubepidermális hólyagképződéstől. Az 1960-as években Beutner és Jordon indirekt 

immunofluoreszcencia mérésekkel határozta meg, hogy PV betegek széruma a 

keratinociták sejtfelszíne elleni IgG típusú autoantitesteket tartalmaz [38]. Ez a 

felfedezés vezetett annak megértéséhez, hogy a pemphigus IgG közvetített autoimmun 

betegség. Pemphigusos beteg szérumából nyert IgG-t Schiltz és Michel in vitro humán 

bőr szövettenyészeten [39], Anhalt, Diaz és munkatársaik pedig passzív transzferrel 

újszülött egerekbe juttatva [40] bizonyították be azt, hogy valóban az autoantitestek 

okozzák a hólyagképződést. 1984-ben immunkémiai módszerekkel meghatározták a PF 

autoantigénjét, a dezmoszómális glikoprotein Dsg1-et [41]. A PV antigénjét, a Dsg3-at 

pedig cDNS klónozással azonosították az 1990-es évek elején [42]. 

2.6. A pemphigus vulgaris hólyagos bőrbetegség jellemzői 

A PV a pemphigus leggyakoribb formája, az összes pemphigusos megbetegedés 80 

százalékát teszi ki [32]. Az újonnan diagnosztizált PV betegek száma évente 1-

5/1.000.000 fő közé tehető, de a betegség előfordulása jóval gyakoribb néhány 

askenázi zsidó populációban. Nagyobb arányban fordul elő hólyagos bőrbetegségnek 

megfeleltethető kórkép Indiában, Malajziában, Kínában és Japánban [43]. A PV 

leggyakrabban 40-50 éves korban alakul ki, férfiak és nők esetében nagyjából 

egyforma gyakorisággal. Potenciálisan életveszélyes betegség, mely a bőrön és/vagy 

nyálkahártyán hólyagok, illetve eróziók képződésével jár. A hólyagképződés oka a 

dezmoszómális adhéziós molekulák ellen képződő patogén autoantitestek (IgG1, IgG4 

és ritkán IgA) jelenléte a keringésben.  

2.6.1. A pemphigus vulgaris típusai 

A PV két jellemző típusa a mucosus és a mucocutan PV (5. ábra). Az előbbi esetében a 

betegeknél csak nyálkahártya tünetek figyelhetőek meg, míg az utóbbinál a 

nyálkahártya és a bőr is érintett [44]. Az esetek több mint felében a betegség a 

szájnyálkahártyán kialakuló hólyagokkal kezdődik, de egyéb nyálkahártyák is 

érintettek lehetnek. A bőrtünetek leggyakrabban a törzsön, végtagokon jelentkeznek, de 

a hajas fejbőr és a nyak érintettsége sem ritka.  
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5. ábra. A pemphigus foliaceus (A; forrás: http://www.dermpedia.org/case/pemphigus-foliaceus) [45], 

mucosus pemphigus vulgaris (B; forrás: http://imgkid.com/pemphigus-vulgaris-histology.shtml) [46], 

mucocutan pemphigus vulgaris (C; forrás: Lehrhoff et al. 2012.) [47] és az egészséges (D; forrás: 

http://tissupath.com.au/medical-student-subjects-skin/) [48] emberi bőr részlet szövettani képe. Az 

A,B,C képeken intraepidermális hólyagképződés látható, mely PF esetén szuperficiálisan (stratum 

spinosum felső része, stratum granulosum), PV esetén a hám alsóbb rétegében (a bazális sejtsor fölött) 

alakul ki, mucocutan PV esetén pedig a teljes stratum spinosum érintett lehet. 

2.6.2. A pemphigus vulgaris diagnózisára alkalmazott módszerek 

A betegség diagnosztizálására a klinikai képen és a rutin szövettani vizsgálaton kívül 

az alábbi módszereket alkalmazzák: 

a) direkt immunofluoreszcencia (DIF): A vizsgálat során a szövetben jelenlévő 

autoantigén-autoantitest komplex kimutatása autoantitest ellenes fluoreszcensen 

jelölt ellenanyaggal történik. A vizsgálat elvégzéséhez a hólyagot övező ép 

bőrből vesznek mintát. Élénk IgG fluoreszcencia figyelhető meg a keratinociták 

felszínén, az epidermisz egész területén. Ezzel a módszerrel a PV és a PF nem 

különíthető el biztonsággal [49]. 

b) indirekt immunofluoreszcencia (IIF): Ezzel a módszerrel a vizsgálandó 

szérumban jelenlévő keringő autoantitestek mutathatók ki egy megfelelő 

szubsztráton, az autoantitest ellen termelt, jelölt immunglobulin-konjugátum 

segítségével. PV esetében a szubsztrát majom nyelőcső preparátum. Az IIF 

vizsgálat fals-pozitív eredményt adhat egyéb hámlézió esetén, de az eredmény 

lehet fals-negatív is a szubsztrát esetleges alacsony szenzitivitása, technikai 

hiba, vagy ritkán a prozona jelenség következtében [49, 50]. 

c) enzim kötött immunszorbens esszé (ELISA): A kereskedelmi forgalomban 

kapható kitek rekombináns Dsg1 [51], illetve Dsg3 [52] fehérjét tartalmaznak, 

melyekkel a vizsgálandó szérumban jelenlévő keringő autoantitestek 

mutathatók ki. Az ELISA tesztek újonnan diagnosztizált, kezeletlen betegeknél 

szelektívebbnek és szenzitívebbnek bizonyultak, mint a remissziós, vagy aktív 

stádiumban lévő betegek esetén [53]. 
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2.6.3. A szakirodalomban összefoglalt jelenlegi ismereteink a PV patogenezisével 

kapcsolatban 

Mucosus PV-ben szenvedő betegek széruma Dsg3 ellenes, míg mucocutan PV 

esetében Dsg1 és Dsg3 ellenes keringő autoantitesteket tartalmaz [54]. PV-ban a 

desmogleinek a fő célantigének, az ellenük képződő autoantitestek patogének és fontos 

szerepet játszanak a betegségben. Ezt bizonyítja többek között az, hogy: 

1.) A Dsg3 elleni IgG autoantitestek megtalálhatók PV betegek szérumában, míg 

egészséges donorok szérumában nem [54]. 

2.) Az autoantitestek titere korrelál a betegség aktivitásával [54]. 

3.) A betegség modellezhető az autoantitestek újszülött egerekbe történő passzív 

transzferével. Ily módon az egerekben a betegével szövettanilag és 

immunológiailag megegyező tünetek alakulnak ki [40].  

4.) A PV szérumok hólyagképző képessége megszüntethető az autoantitestek 

eltávolítására alkalmazott immunoadszorpcióval (Dsg3 extracelluláris 

doménjeinek használatával) [55]. 

5.) PV-ben szenvedő anyák újszülöttjeinél átmeneti hólyagképződés figyelhető 

meg az autoantitestek passzív transzportjának következtében [56].  

6.) Más autoantigéneket támadó autoantitestek desmogleinek elleni autoantitestek 

jelenléte nélkül nem patogének [57, 58]. 

A betegség immunpatogenezise máig sem tisztázott egyértelműen, bár egyre több 

információval rendelkezünk a PV patológiájáról. Több elméletet is kidolgoztak a PV 

komplex patogenezisének leírására, melyek közül a legismertebb a Stanley és Amagai 

által megfogalmazott „desmoglein kompenzációs” elmélet [59, 60]. Az elmélet a Dsg1 

és Dsg3 fehérjék bőrben és nyálkahártyában való eltérő eloszlásán alapul. A Dsg1 

fehérje elleni autoantitest az epidermis felsőbb rétegeiben vált ki akantolízist, mert 

azon a területen a Dsg3 hiánya nem tudja kompenzálni a Dsg1 kiesését. Ezzel szemben 

a nyálkahártya membrán nem sérül, mivel ott a Dsg3 fehérje jelenléte kompenzálja ezt 

a hatást. A Dsg3 elleni autoantitest jelenléte elsősorban a nyálkahártyában vált ki 

akantolízist, az epidermisben a Dsg1 kompenzálja a Dsg3 hiányát. Mindkét fehérje 

elleni autoantitest jelenlétére kiterjedt akantolízis jellemző (6. ábra). 
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6. ábra. A „desmoglein kompenzációs” elmélet ábrázolása. A Dsg1 fehérje elleni autoantitest (Anti-

Dsg1) a bőr felsőbb rétegeiben vált ki akantolízist, ahol a Dsg3 hiánya miatt a Dsg1 kiesése nem 

kompenzálható. A nyálkahártya nem sérül, ott a Dsg3 fehérje jelenléte kompenzál. A Dsg3 elleni 

autoantitest (Anti-Dsg3) jelenléte elsősorban a nyálkahártyában vált ki akantolízist, a bőrben a 

Dsg1 kompenzálja a Dsg3 hiányát. Mindkét fehérje elleni autoantitest jelenlétére a bőrben és 

nyálkahártyában egyaránt kiterjedt akantolízis jellemző.  

Az elméletet széles körben alkalmazzák a pemphigus típusának klinikai azonosításánál, 

habár több fontos kérdés nem magyarázható vele kellőképpen, mint például PV esetén 

a csak bőr tünetekkel járó cutan PV kialakulása [61]. 

Újabban PV esetében azonosítottak a Dsg1 és Dsg3 mellett más dezmoszómális és nem 

dezmoszómális antigéneket is (pl. desmocollinok, plakinok, α9-acetilkolin receptor, 

pemphaxin), mely a betegség komplexitására utal [57, 58, 62, 63]. A „többszörös 

találat” hipotézis alapján az akantolízis kialakulásához dezmoszómális és nem 

dezmoszómális molekulák ellen képződő autoantitestek jelenléte is szükséges [64]. 

Az akantolízist újabb mechanizmus irányából próbálja magyarázni az „antitest-indukált 

apoptózis” elmélet, mely alapján az apoptózis lehet felelős az akantolízis hátterében 

álló mechanizmusokért [65]. Kísérleti körülmények között az apoptotikus jelátvitel 

aktiválható volt anti-Fas receptor antitest és PV IgG jelenlétében [66]. Bár azt, hogy az 

apoptózis az akantolízis előtt történik, cáfolják azok az eredmények, melyekben in 
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vitro PV IgG-vel tenyésztett keratinociták akantolízisen mentek keresztül, miközben 

apoptózis nem volt megfigyelhető. Ez alapján valószínűsíthető, hogy az apoptózis 

inkább az akantolízis után történik [67].  

A „bazális sejt zsugorodás” elmélet azt próbálja megmagyarázni, hogy az akantolízis 

miért következik be általában a bazális réteghez közel, miközben a felsőbb bazális 

rétegben lévő keratinociták kapcsolódása nem szűnik meg. Az elmélet alapján azután, 

hogy a patogén PV autoantitest kapcsolódik egy keratinocita receptorhoz szignál-

transzdukciós útvonalak sorozata indítja be a citoszkeleton szétesését, amely a 

keratinocita zsugorodásához és összeeséséhez vezet [68]. A jelenség leírására az 

„apoptolízis” elnevezést javasolták, mely a bazális sejtek zsugorodását jelenti a sejtek 

pusztulása nélkül [69]. 

A fentiek alapján látható, hogy a PV komplex patogenezise még koránt sem tisztázott 

folyamat, azonban széles körben elfogadottak a következő tények: 

1.) a PV betegekben termelődő autoantitesteknek a betegségben fontos szerepe van 

2.) bár már több PV autoantigént is azonosítottak, az eredmények azt bizonyítják, 

hogy a fő célantigének a desmogleinek  

3.) a patogén autoantitestek apoptózist indukálhatnak in vitro és in vivo, 

keratinocita sejtpusztulás nélkül  

4.) az apoptotikus jelátvitel megelőzheti az akantolízist, az akantolízis pedig 

apoptózishoz vezethet, ami tovább növelheti a sejtek disszociációját. 

Bár a patogén autoantitestek fontos szerepet játszanak a PV kialakulásában, az 

autoantitestek termelődése mellett egyéb immunológiai folyamatok is szükségesek. Az 

autoantigén specifikus T-sejteknek jelentős szerepük van a betegség kialakulásában és 

előrehaladásában [70]. Az autoreaktív CD4
+
 T-sejtek aktivációja pedig APC-n (pl. 

makrofágok, dendritikus sejtek, B-sejtek) expresszált specifikus HLA-II allélektől függ 

[71, 72, 73]. Bizonyos etnikai csoportokban például a PV-ra való hajlam a DQB1*0503 

allélhez köthető, az askenázi zsidó populációban pedig a PV-os betegek 90 százaléka 

hordozza a DRB1*0402 allélt [74, 75]. A T- és B-sejtek között pozitív visszacsatolás 

van. A B-sejtek HLA-n keresztül autoantigén fragmenseket (T-sejt epitóp peptidek) 

mutatnak be a T-sejteknek, a desmoglein specifikus T-sejt válasz pedig a B-sejteket 

desmoglein specifikus autoantitestek termelésére ösztönzi [70]. A CD4
+
 T-sejtek általi 

citokin szekréció és dendritikus sejt szenzitizáció alapvető fontosságú a CD8
+
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citotoxikus T-sejt válasz kialakulásához. Bizonyos HLA-I alléleknek szintén szerepük 

lehet a PV-ban NK (természetes ölő) sejtek és CD8
+
 citotoxikus T-sejtek aktiválása 

révén [70]. Az irodalmi összefoglalómat alapul véve a 7. ábrán szeretném szemléltetni 

a PV patogenezisével kapcsolatos lényegesebb immunológiai folyamatok összegzését.  

 

7. ábra. A szakirodalomban hozzáférhető ismeretek alapján a PV patogenezisében szerepet játszó 

legfontosabb immunológiai folyamatok. Az APC-k a Dsg1 és/vagy Dsg3 fehérje antigént 

feldolgozva, majd az epitóp peptideket HLA-II molekulájukkal komplexben kifejezve bemutatják 

a CD4
+
 T-sejteknek. A HLA-peptid komplex felismerését követően egyéb immunológiai 

folyamatok indulnak meg, mint például a T-sejtek proliferációja és differenciációja, majd 

citokinek termelődése, illetve a B-sejtek aktivációja és differenciációja, majd IgG típusú 

autoantitestek termelődése. A keringő autoantitestek kötődnek a Dsg1 és/vagy Dsg3 fehérjéhez, 

mely hólyagképződést eredményez. 

2.6.4. Legfontosabb autoantigének a PV patogenezisében: a desmoglein 1 és 

desmoglein 3 fehérjék   

A desmogleinek a dezmoszómális cadherinek szupercsaládjába tartoznak, melyek 

kalcium dependens adhéziós molekulák [76]. Családjukba tartoznak még a klasszikus 

sejtadhéziós E-, N-, és P-cadherin molekulák, és a desmocollinok, melyek szintén a 

dezmoszómák glikoprotein komponensei. A desmogleinek transzmembrán fehérjék, 5 

extracelluláris, egy transzmembrán, és egy intracelluláris doménből állnak. Az első 

négy domén (EC1-EC4) 6 kalcium-kötő helyet tartalmazó cadherin-homológ 

ismétlődés. Az ötödik sejtmembrán-közeli domén (EC5) nem mutat hasonlóságot a 

többi cadherin ismétlődéssel. A desmogleineknek négy izotípusa ismert: a Dsg1, Dsg2, 

Dsg3 és a Dsg4 [77, 78]. A 160 kDa-os Dsg1 és a 130 kDa-os Dsg3 a PV fő 
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autoantigénje. A desmogleinek a keratinocitákon belül a dezmoszómális plakk 

intracelluláris fehérjéihez (pl. plakoglobin), ezeken keresztül pedig a citoszkeletonhoz 

kötődnek [79].  

Az APC-k fő hisztokompatibilitási komplex (MHC; emberben HLA-nak nevezik) 

fehérjéi a feldolgozott desmogleinek fragmenseit bemutatják a T-sejteknek, ezzel T-sejt 

választ indukálva, mely a B-sejtek aktivációjához, ezen keresztül pedig autoantitestek 

expresszálásához vezet. A PV autoantitestek a Dsg3, vagy a Dsg1 és Dsg3 fehérje 

extracelluláris doménjének hozzáférhető, antigén determináns (epitóp) szakaszaihoz 

kapcsolódnak, ezzel csökkentik a desmogleinek adhezív funkcióját, mely akantolízist 

eredményez. 

2.7. Az antitestek mint a humorális immunválasz résztvevői, és a fehérje 

antigének antigénspecifikus humorális immunválasz kiváltásáért felelős 

szakaszai  

A humorális immunválaszban résztvevő - aktivált B-sejtek által termelt - antitestek 

(immunglobulinok) a fehérje antigén B-sejt epitópnak, vagy antigén determinánsnak 

nevezett részeit ismerik fel, ezek a részek felelnek az antigénspecifikus immunválasz 

kiváltásáért. A B-sejt epitópok között megkülönböztetünk szekvenciális epitópokat és 

folytonos vagy nem-folytonos konformációs epitópokat. A szekvenciális epitópok 

összefüggő peptidszakaszok, melyeket a fehérje elsődleges szerkezete határoz meg. A 

folytonos vagy nem-folytonos konformációs epitópok térben stabilizált struktúrák, 

melyek kialakításáért a fehérje másodlagos, harmadlagos, vagy negyedleges szerkezete 

felel [80, 81]. A B-sejt epitópok általában a fehérje antitestek által hozzáférhető 

részeire korlátozódnak (8. ábra). Általában a fehérje kicsi, 4-8 aminosav hosszúságú 

szakaszai, melyek β-kanyar konformációjú részekben, vagy hurok régiókban, vagy 

azok közelében helyezkednek el [82, 83]. Egy fehérjén belül több epitóp régió is 

lehetséges. 

Az antitestmolekuláknak több típusa ismert, melyek hasonló alapszerkezettel 

jellemezhetők. A molekulákat két könnyűlánc (24 kDa) és két nehézlánc (55-70 kDa) 

építi fel. A két nehézláncot és a nehézláncokhoz kapcsolódó könnyűláncokat diszulfid-

hidak tartják össze (8. ábra). A láncok globuláris szerkezetű, szerkezetileg homológ 

egységekből (domén) állnak (8. ábra). A domének három (vagy négy) antiparallel 

polipeptidlánc által formált két β-síkot tartalmaznak. A könnyű és nehéz láncok N-
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terminális végét variábilis régiónak nevezzük. A variábilis régió egy antigénkötő helyet 

alkot, ez kötődik a fehérje antigén B-sejt epitópjaihoz (8. ábra). A kötődés különféle 

effektor funkciókat indít el, melyeket az antitest nehézláncának konstans régiója 

közvetít. Az effektor funkciók az antigén elpusztításához, ezután pedig a szervezetből 

való eltávolításához vezetnek [84]. 

 

8. ábra. Az antitestek (immunglobulinok) alapszerkezetének sematikus ábrázolása az antigén 

kötésért és az effektor funkciók közvetítéséért felelős régiók megjelölésével (a), az antitestek 

könnyű és nehéz láncait felépítő globuláris szerkezetű domének ábrázolása (b), és a lineáris (c) és 

konformációs (d) epitópok vázlatos bemutatása. (Az immunglobulinok sematikus ábrájának 

forrása: http://what-when-how.com/wp-content/uploads/2012/04/tmp4B106.jpg [85]) 

2.8. A celluláris immunválasz résztvevői, és a celluláris immunválasz 

kiváltásáért felelős fehérje antigének bemutatásának módja  

A humorális immunválasszal ellentétben a celluláris immunválaszban résztvevő T-

sejtek antigénreceptora nem képes az antigént, vagy annak epitópját közvetlenül 

felismerni. Az immundomináns fehérjét az APC-k veszik fel, majd feldolgozást 

követően az epitóp peptidek egy peptidreceptorhoz, az MHC-hez (HLA-hoz) kötődnek 

és azzal komplexet képezve jelennek meg az APC membránján. Fontos kiemelni, hogy 

a T-sejt nagy specificitást mutató antigénreceptora az epitóp peptidet kizárólag a 

szekezeti sajátságainak megfelelő epitóp-MHC komplexben ismeri fel [86].  
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Az MHC-I és MHC-II fehérjék az MHC-I és MHC-II osztályba tartozó gének 

termékei. Az MHC-I fehérjék a szervezet szinte minden magvas sejtjének membránján 

kifejeződnek, míg az MHC-II fehérjék elsősorban az immunrendszer sejtjein 

(makrofágok, dendritikus sejtek, B-sejtek) találhatóak meg. Az MHC molekulákra 

nagyfokú polimorfizmus jellemző, mely sokféle antigén felismerését teszi lehetővé. Az 

MHC-I és -II molekulák különböző alegységekből állnak, térszerkezetileg azonban 

hasonlítanak abban, hogy felszínükön az epitóp peptidek megkötésére alkalmas 

peptidkötő zsebek találhatók. Az MHC-I molekula egy polimorf α-láncból és egy 

konstans fehérjéből (β2-mikroglobulin), míg az MHC-II molekula két polimorf láncból 

(α, β) áll. Az MHC-I és -II esetében is a peptidkötő hely 8 antiparalel β-rétegből és két 

antiparalel α-hélixből áll. Az MHC-I molekulák peptidkötő helye zárt (25×10×11 Å 

méretű), 8-10 aminosav hosszúságú peptid fér bele, a kötőhely két végén olyan 

aminosavak találhatók, amelyek a peptidek N- és C-terminális csoportjaival 

kölcsönhatnak. Az MHC-II molekulák peptidkötő helyei nyitott szerkezetűek, a 

peptiddel kölcsönhatni tudó aminosavak a kötőhely fenekén helyezkednek el (az epitóp 

N- és C-terminálisa kilóghat a kötőhely két végén), a molekula 13-20 aminosav 

hosszúságú peptidek megkötésére képes (9. ábra) [87]. 
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9. ábra. Az MHC-I és az MHC-II molekula szerkezete (forrás: 

http://nfs.unipv.it/nfs/minf/dispense/immunology/lectures/files/structure_mhc.html) [88] a 

peptidkötőhely sematikus ábrázolásával (Erdei és Gergely, 2006. alapján) [84], és T-sejt epitóp 

peptidek konformációja (a, b) az MHC-I, illetve MHC-II molekulával alkotott komplexben 

(forrás: Rudolph et al., 2006.) [89]. 

Bár a kialakuló peptidkötő hely az MHC-I és -II molekulák legnagyobb polimorfizmust 

mutató része, mégsem monospecifikus. Így egy adott allélt képviselő MHC molekula 

akár néhány száz, meghatározott szerkezeti jellegzetességet mutató, de eltérő 

struktúrájú peptid megkötésére is alkalmas lehet. Ennek következtében az MHC 

molekulák a szervezet saját fehérjéiből származó peptideket ugyanúgy megköthetnek, 

mint a nem saját fehérjéből származókat. Az MHC molekulák egyes allotípusaihoz 

tartozó aminosavszakaszok szabják meg azt, hogy egy adott peptid milyen erősségel 

kötődik a molekulához, ami pedig részben meghatározza az antigénre adott 

immunreakció mértékét [90]. 

Szinte minden MHC molekula szolubilis formában is előfordulhat. A nem sejthez 

kötött MHC molekulák immunmoduláló hatással rendelkeznek. Az antigén epitópot 

tartalmazó fragmensei (akár szintetikus peptidek is) ezekhez a szolubilis MHC 
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molekulákhoz is kötődhetnek. Az antigénprezentáció ezen kívül történhet még a 

sejtfelszíni MHC molekulákon való peptid kicserélődéssel [91, 92, 93, 94]. 

Az epitópok MHC-I molekulákkal képzett komplexei főként a naív CD8
+
 citotoxikus 

T-sejteket, míg az MHC-II-vel alkotott komplexek a naív CD4
+
 segítő (helper) T-

sejteket aktiválják. Az aktiváció során különböző jelátviteli utak nyílnak meg, melyek 

következtében megkezdődik a citokinek termelése, a T-sejtek osztódása, majd 

differenciálódása effektor, illetve memória sejtekké. A CD4
+
 segítő T-sejtek effektor 

funkciója a makrofágok, B-sejtek és egyéb sejtek aktivációja, míg a CD8
+
 citotoxikus 

T-sejtek funkciója a makrofágok aktivációján kívül, a „fertőzött” sejt elpusztítása (10. 

ábra) [86]. 

 

10. ábra. Az APC-peptid-T-sejt komplex kialakulását követő folyamatok bemutatása. Az epitópok 

APC-k MHC-I vagy MHC-II molekuláival képzett komplexei aktiválják a naív CD8
+
 vagy CD4

+
 

T-sejteket. Az aktiváció különböző jelátviteli utakat nyit meg, megkezdődik a citokinek termelése, 

a T-sejtek osztódása, majd differenciálódása effektor, illetve memória sejtekké. Az effektor sejtek 

ezután változatos effektor funkciókat látnak el. 

2.9. A B-sejt epitóp régiók térképezésének módszerei 

A B-sejt epitóp térképezés egy adott fehérjén belül az összes, autoantitestek által 

felismerhető régió azonosítását, vagy az azonosításukra tett kísérletet jelenti. Az 

epitópok azonosítása segíthet a betegség immunpatológiájának és előrehaladásának 

megértésében ezen kívül, segítségükkel új diagnosztikumok is fejleszthetőek lehetnek. 

Az epitóp régiók jóslására használhatunk predikciós módszereket, lokalizálásukhoz 

pedig funkcionális (rekombináns, vagy szintetikus technikák), vagy strukturális 

(spektroszkópiai módszerek) megközelítéseket. Az epitóp jelölt felismerését 

vizsgálhatjuk monoklonális antitestekkel, vagy poliklonális szérum mintákkal. 
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2.9.1. A predikciós módszerek áttekintése 

A másodlagos, vagy harmadlagos szerkezetet jósló számítógépes predikciós módszerek 

használatával becsülhetők a fehérje felszínén, az antitest által hozzáférhető helyen 

elhelyezkedő régiók. A predikciós módszerek előnye, hogy gyorsabbak és olcsóbbak, 

mint a rekombináns technikák, vagy a peptidszintézis, a kapott eredmények azonban 

sosem 100 százalékos (50-88%) pontosságúak, ezért a B-sejt epitópok azonosítása 

helyett, inkább a vizsgálandó régiók számának racionalizálására alkalmazhatók. A 

másodlagos szerkezet becslő módszerek alapulhatnak: 

 az aminosav sorrenden (pl. Chou-Fasman [95], Lim [96, 97], GOR (Garnier, 

Osguthorpe & Robson) [98], Eisenberg [99] predikciók) 

 peptid szegmenseken (pl. GOR III [100], Qian & Sejnowski (neurális 

hálózatokkal) [101]) 

 evolúciós információkon, többszörös szekvencia illesztéssel (pl. PHD [102], 

PSIPRED [103], PROFphd [104]). 

A harmadlagos szerkezet jósolható homológia modellezéssel (fehérje szekvencia 

összehasonlítása számottevő szekvencia azonosságot mutató (> 20%), ismert 

harmadlagos szerkezetű fehérjékkel) [105, 106], gombolyfelismeréssel (fold 

recognition; ha alacsony a szekvencia azonosság, akkor olyan fehérjékhez 

hasonlíthatunk, melyek nagy vonalakban vett szerkezete (gomboly [107]) hasonló) 

[108], vagy ab initio módszerekkel (térszerkezet predikció fizikai elvek 

felhasználásával) [109]. 

2.9.2. A B-sejt epitóp régiók térképezésének módszerei funkcionális 

megközelítések alapján 

A funkcionális B-sejt epitóp térképezési módszerek közé tartoznak a kompetíciós, az 

antigén módosításos és a fragmentációs módszerek, illetve a szintetikus peptidek, vagy 

peptid könyvtárak alkalmazása. 

Kompetíciós módszerekkel vizsgálható például, hogy két monoklonális antitest 

különböző epitópokat ismer-e fel egy antigénen belül, illetve ezekkel a módszerekkel 

kereshetőek monoklonális antitestek ugyanazon antigén több különböző epitópja ellen. 

A kompetíciós módszerek elve annak meghatározásán alapul, hogy két különböző 

monoklonális antitest tud-e egy időben ugyanahhoz az antigénhez kötődni (más 
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epitópot ismernek fel), vagy versengenek egymással a kötőhelyért (ugyanazt az 

epitópot ismerik fel) [110, 111]. 

Az antigén módosításával járó módszerek közé tartozik az acetiláció [112, 113], vagy a 

proteolitikus emésztés (protein footprinting) [114, 115]. A két módszer elve azonos. Az 

antigént antitest jelenlétében és távollétében acetilezik, vagy proteolitikus emésztésnek 

vetik alá, a különbségeket gél elektroforézissel detektálják. Ha nagyjából ismert az 

epitóp helye az antigénen belül, akkor rekombináns cDNS-ből való expresszáltatáskor 

specifikus mutációk vezethetők be irányított mutagenezissel [116], vagy random 

mutációk polimeráz láncreakcióval (PCR) [117], majd az epitóp-negatív mutánsok 

azonosításával indirekt módon meghatározható az epitópok pontos helye (a kötésben 

résztvevő aminosavak). 

Denaturációt követő részleges emésztéssel előállított, antitestek megkötésére képes 

antigén fragmensek elválasztás (Western blot, vagy nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfia (HPLC)) után azonosíthatók N-terminális mikroszekvenálással, 

vagy tömegspektrometriával (MS) [118]. Antigén fragmensek előállíthatóak még a 

fehérje kémiai hasításával [119], vagy rekombináns cDNS szinten, enzimes emésztést 

(DNAase I) követően, a cDNS fragmensek expresszáltatásával [120]. Transzpozon 

mutagenezissel [121], vagy exonukleáz III emésztéssel [122] plazmid vektorokkal 

random rövidített antigének állíthatók elő, fág display technika alkalmazásával pedig, a 

fragmenseket filamentózus fág felszínén bemutatva, az antitest-pozitív klónok szűrés 

(screening) helyett szelekcióval nyerhetők [123].  

Rekombináns technikákkal teljes domének cserélhetők (domain-swapping) antigének 

között (például humán-humán, vagy humán-egér szekvenciák), illetve kiméra fehérjék 

is előállíthatók [124]. Meg kell jegyezni, hogy az itt leírt értelemben vett domain-

swapping technikát B-sejt epitóp régiók azonosítására eddig egyedül desmogleinek 

esetén alkalmazták Futei és munkatársai [124].  

Az antigén régióiból előállított szintetikus peptid könyvtárak a natív antigénhez 

elegendően hasonlíthatnak, ezért alkalmasak lehetnek lineáris epitópok azonosításra 

[125]. Többféle szintetikus módszer alkalmazható szekvenciális epitóp régiók 

térképezésére. Átlapoló peptideket tartalmazó könyvtárak előállíthatóak szilárdfázisú 

szintézis módszerekkel (kisszámú peptid esetén), tűhegy hordozón (PEPSCAN) [125, 

126, 127], cellulóz membránon (SPOT) [128, 129, 130, 131], vagy microarray-en [132, 
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133]. A szekvenciális epitóp régió térképezés nagyon hatékony módja a hordozóhoz 

kötött átlapoló peptidek alkalmazása [134, 135, 136, 137, 138], mivel a peptidek kisebb 

molekulák, mint a teljes antigén, előállításuk gyorsabb, egyszerűbb és 

költséghatékonyabb. A szintetikus peptidek gyakran jobb oldhatósági és stabilitási 

tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a fehérjék. A hordozóhoz kötött epitóp régiók 

azonosítása történhet poliklonális szérum antitestekkel, vagy specifikus monoklonális 

antitestekkel is. Az epitópok mindkét terminális felőli szisztematikus rövidítéssel 

azonosíthatók az epitóp régiókon belül [139]. 

Az antitest megkötésében közvetlenül részt vevő aminosavak (minimális epitóp) 

lokalizálása az antigénen belül csak monoklonális antitestekkel lehetséges. Az epitóp 

szekvencián belül a minimális epitóp azonosítására alkalmas: 

 az egyetlen aminosav deléciós szett (olyan peptid készlet, mely aminosav 

hiányos peptidekből áll, peptidenként más-más aminosav deléciójával) [140] 

 a pozicionális pásztázás (positional scanning; pl. Ala-scan) [141] 

 a pozicionális pásztázásnak az a típusa, melyben az adott peptid összes 

aminosavát – de egyszerre csak egyet - helyettesítik a többi 19 természetes 

aminosavval, míg a szekvencia többi része az eredeti marad [139] 

 a peptid könyvtárak és a pozicionális pásztázás együttes használata [142]. 

2.9.4. A B-sejt epitóp régiók térképezésének módszerei strukturális 

megközelítések alapján 

Az epitóp térképezések strukturális típusai megegyeznek abban, hogy a vizsgálatokhoz 

homogén minták szükségesek (pl. monoklonális antitest poliklonális szérum helyett), 

máskülönben a kapott eredmények kiértékelésére komplexitásuk miatt nem lenne 

lehetőség. Az antigén-antitest komplexek háromdimenziós szerkezetének 

meghatározására, a molekulák közötti kapcsolódási pontok topológiai jellemzésére, az 

aminosavak közti kapcsolat természetére választ adhat a komplexből előállított kristály 

röntgen-krisztallográfiás vizsgálata [143]. A megfelelő kristály előállítása azonban 

gyakran igen nehéz feladat, ezért a módszer epitóp térképezésre széles körben nem 

alkalmazott. A röntgen-krisztallográfiával szemben az NMR spektroszkópia az 

antigén-antitest kölcsönhatását oldatfázisban vizsgálja, nem igényel kristályt. Az 

epitópok azonosítása az antitesttel létrejött komplex kialakításában résztvevő 

aminosavak protonjainak mobilitás vesztésén, illetve a kötésben részt nem vevők 
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mobilitásának megőrzésén alapul [144]. Ezzel a módszerrel csak peptidek, vagy kisebb 

fehérjék (max. 25 kDa) antitestekkel való kölcsönhatása vizsgálható, így nagyobb 

konformációs epitópok azonosítására nem alkalmas. Elektronmikroszkópiával - a 

módszer alacsony felbontása miatt - a kapcsolódó egységek nem azonosíthatók, viszont 

az epitópok helye még nagyobb antigéneken (pl. teljes vírusok) belül is 

meghatározható [145]. Tömegspektrometria (MS) alkalmazásával - akár automatizált 

módon - vizsgálhatók konformációs, vagy poszttranszlációs módosításokkal rendelkező 

epitópok is. Az epitópok meghatározása az antigén tripszines emésztését követően az 

antitesthez kapcsolódó peptid azonosításával, vagy az antitest által a hidrogén-

deutérium kicserélődéstől (H/D exchange) védett peptidek azonosításával történhet 

[146, 147]. 

2.10. T-sejt epitópok térképezésére alkalmas módszerek  

A T-sejt epitóp térképezés azon aminosav szekvenciák azonosítását jelenti egy 

antigénen belül, melyeket - MHC molekulákkal komplexben - a CD4
+
 és/vagy CD8

+
 T-

sejtek felismerni képesek. Az epitópok térképezéséhez kísérletes és predikciós 

módszerek használhatók. A T-sejt epitópok azonosításával információk nyerhetők 

betegségek immunológiai hátterével kapcsolatban, új diagnosztikumok, vagy új peptid 

alapú vakcinák állíthatók elő. 

2.10.1. Az MHC-peptid kötődés predikciója T-sejt epitóp régiók azonosításához 

Mivel a kísérletes módon történő T-sejt epitóp térképezést limitálhatja a vizsgálatokhoz 

szükséges T-limfociták mennyisége, a tesztek elvégzéséhez szükséges idő, illetve a 

reagensek költségessége, ezért az olyan módszerek, melyekkel az előállítandó és 

vizsgálandó peptidek száma csökkenthető rendkívül hasznosak lehetnek. A predikciók 

a kísérletes módszereknél sokkal olcsóbbak, gyorsabbak, segítségükkel az MHC-

kötődési potenciállal valószínűsíthetően nem rendelkező peptidek kiszűrhetőek, így a 

vizsgálandó peptidek száma racionalizálható. 

A peptidek MHC molekulákhoz kapcsolt bemutatása szükséges a T-sejtek általi 

felismeréshez. A predikciós módszerek erre a tényre alapulnak, peptidek MHC 

molekulákhoz való kötődését jósolják. A felhasznált információ és megközelítés 

alapján a jelenlegi predikciós módszerek az alábbi három kategóriába sorolhatók: 
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1. szekvencia-motívumon (PSSM: position-specific scoring matrices) alapuló 

módszerek 

2. mesterséges intelligencián (AI: artificial intelligence) alapuló módszerek 

3. szerkezeten alapuló módszerek. 

Az egyes MHC molekulákhoz kapcsolódó peptidek azonosításával és szekvenciájuk 

összehasonlításával a szekvenciákban motívumok figyelhetők meg. A szekvenciában 

szereplő aminosavak peptid kötődés affinitására gyakorolt hatásának szisztematikus 

analízise az alapja a pozíció-specifikus osztályozási mátrixnak [148, 149]. Mesterséges 

intelligencia algoritmusok bevezetésével a háttérben rejlő finomabb mintázatok 

megértéséhez is közelebb kerülhetünk [150, 151]. A felhasznált információ alapján 

mindkét módszer szekvencián alapuló predikció, míg a szerkezeten alapuló módszerek a 

szekvencián kívül, MHC-peptid komplexek kristályszerkezetéből nyert információkat is 

tartalmaznak [152, 153]. Általában az MHC molekula atomi koordinátáit és a hozzá 

kapcsolódó, vele együtt kristályosított peptid atomi koordinátáit veszik alapul és ebbe a 

templátba illesztik be a vizsgált peptidet, vagy így keresnek a templátba illő új peptidet. 

A szerkezeti információk olyan, a kötődést befolyásoló tulajdonságokat is felfedhetnek, 

melyek szekvencia szinten nem nyilvánvalók. 

2.10.2. T-sejt epitóp régiók meghatározása kísérletes módszerekkel 

T-sejt epitópok azonosítása leggyakrabban szintetikus peptidek alkalmazásával történik. 

Amennyiben az antigén nem ismert, a T-sejtek specificitása kombinatorikus 

peptidkönyvtárak alkalmazásával határozható meg [154], míg ismert antigén esetén, az 

antigén szekvenciáját lefedő átlapoló peptidek vizsgálhatók. CD8
+
 citotoxikus T-sejt 

válasz vizsgálatára általában 10-12 aminosav hosszúságú, míg a CD4
+
 segítő T-sejt 

válasz kiváltására hosszabb 15-20 aminosav hosszúságú peptideket állítanak elő [155]. 

A cititoxikus és segítő T-sejt válasz együttesen is vizsgálható 15-18 aminosav hosszú, 

11 aminosavban átlapoló peptidek alkalmazásával [156]. Alternatív módon epitópok 

azonosíthatók az antigént antigénprezentáló sejttel inkubálva, majd az MHC molekulán 

bemutatott peptidet eluálva [157].  

A vizsgálandó peptidek előállíthatók hagyományos peptidszintézissel, de PEPSCAN, 

vagy SPOT szintézissel is. Az aktivitásért felelős aminosavak azonosíthatók alanin 

pásztázással (Ala-scan), a lelógó (flanking) régiókban található aminosavak szerepe 

pedig a peptid N-, illetve C-terminálisa felőli aminosavankénti rövidítésével [158], 
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vagy az ezekben a régiókban található aminosavak alaninra cserélésével vizsgálható 

[159]. 

A szintetikus peptidek T-sejt választ indukáló hatásának vizsgálata in vitro sejtes 

tesztek alkalmazásával történik. Nagyszámú szintetikus peptid egyenkénti vizsgálatát 

esetenként korlátozza a rendelkezésre álló T-limfociták mennyisége. Ilyen esetekben, 

alternatív módon peptid keverékek (pool), vagy a keverékekből képzett mátrixok, majd 

a stimuláló hatással rendelkező keverékben szereplő peptidek egyenként vizsgálhatók 

[160, 161]. 

Az előállított peptidek T-sejt választ indukáló hatását különböző módszerekkel 

vizsgálhatjuk. Attól függően, hogy a módszer T-sejt funkciót detektál-e vagy sem, 

dinamikus vagy statikus módszerről beszélünk [162]. Az MHC-peptid multimereket 

[163], vagy szilárdfázisú MHC-peptid komplexeket [164] alkalmazó módszerek 

kivételével a tesztek többsége funkcionális T-sejt választ vizsgál, mint például: 

 aktivációs markerek fokozott megjelenését (CD137 a CD8
+
 sejtek detektálására 

[165], CD154, vagy CD25 és CD134 a CD4
+
 sejtek detektálására [166, 167]) 

 proliferációt (pl. limfoproliferáció vizsgálata 3H-timidin felvétel teszttel [168]) 

 citotoxikus vagy segítő funkciót  

 citokin expressziót 

A termelődő citokinek mennyiségének meghatározására több módszer is használatos. A 

kiválasztott (leggyakrabban interferon-γ) citokin mennyisége meghatározható ELISA, 

ELISpot módszerrel [169], a sejt felszínéhez rögzítés (cell surface capture (CSC)) után 

áramlási citometriával [170, 171], vagy a 96-lyukú lemez felületéhez kötés (well 

surface capture) után sejtes ELISA-val (Cell-ELISA) [172, 173]. Ezen kívül a 

termelődő citokinek vizsgálhatók még citoplazmán belüli citokin festést 

(intracytoplasmic cytokine staining (ICS)) követően áramlási citometriával [174, 175]. 

2.10.3. Szolubilis szintetikus antigének T-sejt választ indukáló hatását 

befolyásoló tényezők 

Az oldott szintetikus epitóp peptidek CD8
+
 citotoxikus, vagy CD4

+
 segítő T-sejt 

választ kiváltó mechanizmusa nem teljesen tisztázott. Valószínűsíthető azonban, hogy 

az MHC-I (HLA-I), illetve MHC-II (HLA-II) molekulához kötődés affinitásán kívül 
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olyan tulajdonságok, mint az oldhatóság, stabilitás, oldatbeli konformáció fontos 

szerepet játszhatnak a T-sejt felismerésben [176, 177, 178].  

Bár a lineáris peptidek oldott formában gyakran rendezetlen szerkezetűek, több kutatás 

is rávilágított arra, hogy a szintetikus T-sejt epitóp peptidek hajlamosak lehetnek 

részben rendezett szerkezet - β-kanyar [178], vagy α-hélix [179, 180] - kialakítására 

még vizes oldószerben is. Ez alapján tehát az aminosav sorrenden kívül, az oldatbeli 

konformáció is lényeges lehet az MHC-hez kötődés / T-sejt felismerés szempontjából. 

Az oldatbeli konformáció - hatás összefüggések feltárása ezért T-sejt epitópok 

szempontjából is hasonló fontosságú lehet, mint B-sejt epitópok szempontjából, ahol ez 

már részletesen vizsgált [82, 83]. 

A T-sejt epitóp jelöltek másodlagos szerkezete jósolható a 2.9.1. fejezetben ismertetett 

predikciós módszerek valamelyikével, oldatbeli konformációjuk pedig meghatározható 

spektroszkópiai módszerekkel. Oldott peptidek szerkezetazonosítása történhet 

mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiával, elektronikus cirkuláris dikroizmus 

(ECD) spektroszkópiával, vagy Fourier-transzformációs infravörös (FT-IR) 

spektroszkópiával [178, 181, 182, 183, 184]. 

2.11. Azonosított B-sejt epitóp régiók a Dsg1 és Dsg3 fehérjék esetében 

Az elmúlt évtizedekben több kutatócsoport is foglalkozott már a Dsg1, és főként a 

Dsg3 fehérje PV antigén determinánsainak azonosításával. A kutatások részben eltérő 

eredményekkel zárultak (2. táblázat). Az alkalmazott technika és az autoantitest kötő 

egység típusa szerint a Dsg1 és Dsg3 fehérjén végzett B-sejt epitóp térképezéseket 

négy csoportba sorolhatjuk: 

1.) antigén domének (melyek konformációs epitópokat is tartalmazhatnak) 

azonosítása domének cseréjével, illetve kisebb rekombináns fehérje fragmensek 

alkalmazásával [124, 185] 

2.) kötő aminosavak azonosítása pontmutációval [186] 

3.) epitóp régiók azonosítása szintetikus peptidekkel [187, 188] 

4.) in silico módszerek kombinációja szintetikus peptidek alkalmazásával [189]. 

Lucchese és munkatársai a Dsg3 fehérje N-terminálisán azonosítottak egy 12 aminosav 

hosszúságú peptidet (Dsg3/49-60), melyet PV és PF betegek szérum autoantitestjei is 

képesek voltak felismerni. Vizsgálataikat a legkevésbé redundáns peptid szekvenciák 
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keresése alapján kiválasztott és előállított kisszámú szintetikus peptiden végezték 

(Dsg1/49-60, Dsg3/36-44, Dsg3/49-60, Dsg3/190-204, Dsg3/373-380, Dsg3/518-525) 

[189]. 

Futei és munkatársai olyan domén cserélt molekulákat állítottak elő, melyek a Dsg1 

extracelluláris részén belül tartalmazták a Dsg3 fehérje 1-161, 1-403, 163-566, 405-566 

szekvenciájú részeit. Kísérleteik alapján a fő antigén tulajdonságú domén, melyet a PV 

betegek szérum autoantitestjei felismertek, a Dsg3 fehérje N-terminálisán található (1-

161) [124]. Kísérleteiket később kiterjesztették további 10 domén cserélt molekula és 6 

pontmutációs molekula vizsgálatával. Eredményeik alapján a fő antigén tulajdonságú 

domént leszűkítették a Dsg3/25-88 szekvenciájú részre. Pontmutációs kísérleteik 

alapján ezen a doménen belül a His
25

, Cys
28

 és Ala
29

 aminosavak vesznek részt az 

autoantitestekhez való kötődésben [186]. 

Hacker-Foegen és munkatársai domén cserélt fehérjék és kisebb rekombináns fehérje 

fragmensek alkalmazásával azonosítottak egy konformációs epitópot a Dsg1 fehérje N-

terminálisának első 87 aminosavat tartalmazó részén belül [185]. 

Bhol és munkatársai a Dsg3/50-468 régióját lefedő 12 darab 30 aminosav hosszúságú 

szintetikus peptid vizsgálatával azonosítottak két antigén tulajdonságú fehérje 

fragmenst (BOS1: Dsg3/50-79, BOS6: Dsg3/200-229) [187]. 

Dworschak és munkatársai pedig a Dsg3 fehérje 50-566 régióját lefedő 254 darab 14 

aminosav hosszúságú peptid vizsgálata alapján 5 nagyobb (17-33 aminosav 

hosszúságú) és két eredeti, 14mer peptidet választottak ki további vizsgálatokra 

(Dsg3/50-78, Dsg3/243-255, Dsg3/273-293, Dsg3/304-330, Dsg3/333-365, Dsg3/371-

383, Dsg3/431-452). A peptidek N-terminálisát biotinálva kapcsolták sztreptavidint 

tartalmazó ELISA lemezek aljához. A Dsg3/333-365 régiót azonosították fő antigén 

tulajdonságú részként, míg a többi peptid esetében nem tapasztaltak különbséget az 

antitestek kötődésében egészséges donoroktól vagy PV betegektől származó szérum 

vizsgálatakor [188]. 
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2. táblázat. Az irodalomban leírt és azonosított antigén régiók a Dsg3 fehérje extracelluláris részén 

belül. 

Régió 

Vizsgált 

szintetikus 

peptid 

Meghatározott 

antigén domén / 

epitóp régió / 

kötő aminosav* 

Epitóp térképezés 

módja 
Referencia 

S
Z

IG
N

Á
L

 

36-44 

49-60 
49-60 

szintetikus peptidek / 

in silico predikció 
[189] 

E
X

T
R

A
C

E
L

L
U

L
Á

R
IS

 

- 1-161 

domén csere (Dsg1-

Dsg3) / fehérje 

fragmensek 

[124] 

- 25-88 

domén csere (Dsg1-

Dsg3) /fehérje 

fragmensek 

[186] 

- 25, 28-29* pontmutáció [186] 

50-79 

80-109 

110-139 

140-169 

50-79 szintetikus peptidek [187] 

50-78 - szintetikus peptidek [188] 

190-204 - 
szintetikus peptidek / 

in silico predikció 
[189] 

170-199 

200-229 

230-259 

269-298 

200-229 szintetikus peptidek [187] 

243-255 

273-293 
- szintetikus peptidek [188] 

373-380 - 
szintetikus peptidek / 

in silico predikció 
[189] 

311-340 

361-390 
- szintetikus peptidek [187] 

304-330 

333-365 

371-383 

333-365 szintetikus peptidek [188] 

394-423 

439-468 
- szintetikus peptidek [187] 

431-452 - szintetikus peptidek [188] 

518-525 - 
szintetikus peptidek / 

in silico predikció 
[189] 
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2.12. Azonosított T-sejt epitóp régiók a Dsg3 fehérje esetében 

A bemutatásra kerülő kutatások eredményeit a 3. táblázatban foglalom össze. 

Az első kísérleteket a Dsg3 fehérjén belüli T-sejt epitópok lokalizálásra Wucherpfennig 

és munkatársai tették 1995-ben. A HLA-DRβ1*0402 allél kötőmotívuma [190] alapján 

7 peptidet azonosítottak a fehérjén belül. Kutatásuk során négy PV beteg perifériás 

véréből izolált mononukleáris sejt (PBMC) kultúráján vizsgálták az epitóp jelöltek T-

sejt választ indukáló hatását. Minden donor véréből izolálni tudtak a Dsg3/190-204 

peptid elleni, specifikus T-sejteket. Két donor esetében a Dsg3/206-220 peptid, egy-

egy donor esetében pedig a Dsg3/251-265, illetve a Dsg3/762-776 peptid is T-sejt 

választ indukált. A Dsg3/78-93, Dsg3/97-111 és Dsg3/512-526 peptidek T-sejt választ 

kiváltó hatása nem volt megfigyelhető [191]. 

Lin és munkatársai 14 PV beteg PBMC kultúráján vizsgálva a Dsg3 extracelluláris 

doménjének részeit reprezentáló fúziós fehérjéket, három T-sejt választ indukáló 

fragmenst (Dsg3/145-192, Dsg3/240-303, Dsg3/570-614) azonosítottak [192]. 

Hertl és munkatársai száztizenegy 17mer hosszúságú szintetikus peptid alkalmazásával 

peptid keverékeket hoztak létre, melyek T-sejt választ kiváltó hatását 14 PV beteg 

PBMC kultúráján, 4 specifikus CD4
+
 T-sejt vonalon és a sejtvonalakból származó T-

sejt klónokon vizsgálva, a Dsg3/161-177 immundomináns peptidet azonosították [193]. 

A későbbiekben aztán újabb 7 beteg PBMC kultúráján vizsgálva a peptideket, még egy 

immundomináns peptidet (Dsg3/380-396) azonosítottak [194]. 

Proliferációs tesztek alkalmazásával Moesta és munkatársai PV betegekből származó 

PBMC kultúrákon 7 vizsgált szintetikus peptidből négy ellen állapítottak meg T-sejt 

aktivitást (Dsg3/190-204, Dsg3/342-356, Dsg3/810-827, Dsg3/963-974). Ők a Dsg3 

fehérje extracelluláris részén kívül az intracelluláris részt is vizsgálva kerestek T-sejt 

epitópokat. Arra a következtetésre jutottak, hogy egy betegen belül több Dsg3 epitóp is 

közre játszhat az autoimmun válasz kialakításában [195]. 

Veldman és munkatársai 16 PV betegből és 12 hasonló HLA alléllel rendelkező 

egészséges donorból származó sejtekből 97 Th1 és Th2 klónt generáltak és a korábban 

[193] előállított száztizenegy 17mer peptid hatását tanulmányozták a klónokon. A T-

sejt klónok a következő peptideket ismerték fel: Dsg3/78-94, Dsg3/96-112, Dsg3/189-

205, Dsg3/205-221 és Dsg3/250-266. A Dsg3/96-112 és Dsg3/250-266 peptidet a PV 
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betegektől, és a HLA-DRβ1*0402 és DQβ1*0503 alléllel rendelkező egészséges 

donoroktól származó T-sejtek többsége felismerte. A Dsg3/342-358 és Dsg3/376-392 

peptidet 13 PV betegekből származó T-sejt klón, míg a Dsg3/483-499 peptidet három, 

egy egészséges donorból származó T-sejt klón ismerte fel. Minden peptid HLA-

DRβ1*0402 allél feltételezett kötőmotívumának megfelelő konzervált aminosavakat 

tartalmazott az 1, 4, 6 relatív pozíciókban, illetve pozitív töltéssel rendelkező 

aminosavat a 4. pozícióban [196]. 

3. táblázat. Az irodalomban leírt valószínűsített Dsg3 T-sejt epitóp régiók, a referenciákban 

megadott tulajdonságaikat (# kötő, @ nem kötő, * nem immunstimuláló) is feltüntetve. 

Dsg3 peptid Aninosav szekvencia Referencia 

67-81
@

 RNPIAKITSDYQATQ [195] 

78-93
*
 QATQKITYRISGVGID [191] 

78-94 QATQKITYRISGVGIDQ [196] 

96-110
*@

 PFGIFVVDKNTGDIN [195] 

97-111
*
 FGIFVVDKNTGDINI [191] 

96-112 PFGIFVVDKNTGDINIT [196] 

161-177 IFMGEIEENSASNSLVM [193] 

189-205 HLNSKIAFKIVSQEPAG [196] 

190-204 LNSKIAFKIVSQEPA [191] 

190-204 LNSKIAFKIVSQEPA [195] 

205-221 GTPMFLLSRNTGEVRTL [196] 

206-220 TPMFLLSRNTGEVRT [191] 

210-226 LLSRNTGEVRTLTNSL [196] 

250-266 QCECNIKVKDVNDNFPM [196] 

251-265 CECNIKVKDVNDNFP [191] 

342-356
#
 SVKLSIAVKNKAEFH [195] 

342-358 SVKLSIAVKNKAEFHQS [196] 

380-396 GIAFRPASKTFTVQKGI [194] 

483-499 VRVPDFNDNCPTAVLEK [196] 

512-526
*
 SARTLNNRYTGPYTF [191] 

762-776 QSGTMRTRHSTGGTN [191] 

786-800 MNFLDSYFSQKAFAC [195] 

810-824
@

 NDCLLIYDNEGADAT [195] 

846-860
*#

 LDSLGPKFKKLAEIS [195] 

963-977
@

 ERVICPISSVPGNLA [195] 
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2.13. B- és T-sejt epitópok meghatározását befolyásoló tényezők PV esetén 

A PV tanulmányozását, a Dsg1 és Dsg3 fehérjék B- és T-sejt epitópjainak lokalizálását 

nehezíti az, hogy: 

 kevés a vizsgálható, újonnan diagnosztizált, még kezeletlen donor. Mivel a 

hólyagképződés több betegség tünete is lehet, így gyakran a pontos, végső 

diagnózis előtt a beteg már részesül valamiféle kezelésben [197, 198, 199], 

mely antibiotikumok, pemphigus gyanúja esetén pedig szteroid tartalmú 

gyulladáscsökkentők alkalmazását is jelentheti. Ezek a készítmények 

befolyásolhatják az immunrendszer működését (pl. az antigénekre adott válasz 

mértékét, vagy a kísérletekben alkalmazott izolálható PBMC sejtek 

mennyiségét) [53, 200], így nehezítve a kutatási eredmények értelmezését. 

 a betegség aktivitásával változik a Dsg1, Dsg3 ellenes autoantitestek 

mennyisége (titer), akár betegenként eltérő mértékben [201, 54] 

 az autoantitest termelődés poliklonális, a betegség aktív stádiumában az 

autoantitestek többsége IgG4 típusú, míg krónikus esetben gyakran IgG1 és 

IgG4 típusú is lehet [202, 187], így az epitóp specificitás is változhat a betegség 

stádiumától függően 

 PV betegek véréből izolált PBMC sejtekből Dsg3-autoreaktív CD4
+
 Th1 és Th2 

sejtek is azonosíthatók voltak. Az azonosított sejtek változatos fenotípussal, 

citokin profillal, immungenetikai restrikcióval és epitóp specificitással 

rendelkeztek [191, 192, 193]. 

 a HLA-DRβ1*0402, vagy DQβ1*0503 allélok valamelyikét hordozó 

egészséges donorok véréből is izolálhatók voltak Dsg3-autoreaktív Th1 sejtek 

[193, 203]. 

2.14. A PV megbetegedés lehetséges indukáló vagy kiváltó faktorai 

A PV megbetegedés kialakulásának nagy valószínűséggel feltétele a prediszponáló 

genetikai háttér, mint például a HLA-II gének DRB1*0402 és DQB1*0503 alléljeinek 

jelenléte a génállományban. A PV betegek több mint 95%-a hordozza ezek 

valamelyikét [204]. A genetikai háttér megléte önmagában még nem feltétlenül elég a 

betegség kialakulásához vezető autoimmun patomechanizmus beindításához. Ezt 

bizonyítják olyan beszámolók, melyek azonos prediszponáló haplotípussal rendelkező 
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egypetéjű ikrek közül csak az egyikük, vagy három testvérből csak kettő PV 

megbetegedéséről számolnak be [205, 206]. Feltételezhető, hogy genetikai háttér és PV 

indukáló faktorok együttesen szükségesek a betegség kialakulásához. Nagyszámú és 

nagyon eltérő endogén (pl. gyógyszerek, fizikai ágensek, vírus fertőzések, allergének, 

ételek) és exogén (pl. érzelmi stressz) PV indukáló faktort azonosítottak már [43, 207]. 

A bakteriális és vírus eredetű fertőzések szerepe az autoimmun betegségek 

kialakulásában régóta foglalkoztatja a kutatókat. Egyre valószínűbb például, hogy az 1-

es típusú diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, sclerosis 

multiplex, Sjögren szindróma és Hashimoto-thyreoiditis kialakulásának hátterében 

vírus fertőzések állnak. PV megbetegedéssel kapcsolatban a Herpes simplex vírus, 

Varicella zoster vírus, Epstein Barr vírus, cytomegalovírus, humán herpeszvírus 8 és 

humán immundeficiencia vírus PV indukáló hatásáról számoltak be, azonban egyik 

fertőző patogén PV etiológiai szerepe sem bizonyított. Bakteriális fertőzések PV 

indukáló hatásáról eddig még nem számoltak be [207]. 

2.15. A PV jelenleg alkalmazott terápiáinak rövid ismertetése 

A PV bázis terápiája szisztémás szteroidokat foglal magában, kombinációban 

alkalmazva immunszupresszív ágensekkel. A hosszú távú, nagy dózisú szteroid kezelés 

esetén számolni kell, annak nem kívánt mellékhatásaival, mint például a csontritkulás, 

diabétesz, magas vérnyomás, gyomorfekély és a fertőzésekkel szembeni csökkent 

ellenálló képesség. Főként a mellékhatások következtében a betegek valamivel 

kevesebb, mint 10 százaléka elhalálozik [208, 209, 210]. Alternatív kezelésként 

bevetve jó terápiás eredményeket értek el nagy dózisú intravénás szteroidok pulzus 

terápiájával, ciklofoszfamid, azatioprin, humán intravénás immunglobulin, 

plazmaferezis, illetve mikofenolát mofetil alkalmazásával [211, 212, 213]. Hasonlóan 

jó terápiás eredményről számoltak be rituximab (rekombináns monoklonális antitest) és 

etanercept (TNF-α antagonista) alkalmazása esetén [214, 215, 216]. 
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3. Célkitűzések 

Doktori munkám során két fő célt tűztem ki magam elé: 

1. A pemphigus vulgaris hólyagos autoimmun bőrbetegség immundomináns 

fehérjéinek (desmoglein 1 és desmoglein 3) B-sejt epitóp térképezését, 

mesterséges peptidantigének szintézisével és az előállított vegyületek 

immunszerológiai vizsgálatával.  

2. A desmoglein 3 fehérje, irodalmi adatok alapján meghatározott és kiválasztott, 

T-sejt epitóp régióinak és a régiók N-terminális felől rövidített 

származékainak előállítását, in vitro T-sejt választ indukáló hatásuk 

vizsgálatát, és a hatás szerkezettel való összefüggésének azonosítását. 

Céljaim megvalósításához a következő stratégiát és módszereket választottam: 

A) B-sejt epitóp régiók azonosítása 

1. A Dsg1 és Dsg3 fehérje extracelluláris részének másodlagos szerkezet 

predikciója és hidrofóbicitás becslése; 

2. A predikciók alapján a vizsgálandó szakaszok kiválasztása, ezzel a vizsgálni 

kívánt szintetikus peptidek számának racionalizálása; 

3. A kiválasztott szakaszokat lefedő átlapoló peptidek előállítása tűhegy hordozón; 

4. A tűhegyhez kötött peptidek PV és PF bőrbetegségben szenvedő betegek és 

egészséges donorok szérum antitestjei általi felismerésének vizsgálata 

módosított ELISA alkalmazásával; 

5. Az eredmények alapján meghatározott B-sejt epitóp régiók homológia keresése 

webes adatbázisok alkalmazásával. 

B) T-sejt epitóp régiók vizsgálata 

1. A témában született közlemények körültekintő elemzése alapján a vizsgálni 

kívánt szekvenciák kiválasztása, módosítása (az N-, vagy C-terminális felőli 

következő aminosavval kiegészítés, ha a szintézis szempontjából szükséges), 

illetve az N-terminális felől rövidített peptidek tervezése; 

2. A peptidek előállítása szilárdfázisú peptidszintézissel, jellemzésük analitikai 

módszerekkel; 

3. A szintetikus peptidek stabilitásának, in vitro citotoxicitásának vizsgálata; 
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4. A szintetikus antigén jelöltek in vitro T-sejt választ indukáló hatásának 

vizsgálata PV betegek és egészséges donorok véréből izolált PBMC kultúrákon;  

5. A termelődött IFN-γ mennyiségének meghatározása szendvics ELISA 

alkalmazásával; 

6. A T-sejt epitóp régiók másodlagos szerkezet predikciója és a szintetikus 

peptidek oldatbeli konformációjának meghatározása (ECD spektroszkópiával) 

alapján szerkezet-hatás összefüggések keresése. 

A PV autoantitestek és autorekatív T-sejtek epitópjainak azonosítása hozzájárulhat a 

betegség immunpatológiájának megértéséhez. Ezen kívül a mesterséges 

peptidantigének alkalmazásával új diagnosztikumok fejleszthetők. Mivel a szintetikus 

peptidek oldhatósága, stabilitása, kezelhetősége sok esetben jobb, mint a fehérjéké, így 

rekombináns fehérjék helyett szintetikus peptidek diagnosztikai felhasználása számos 

előnnyel bírhat.   
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4. Eredmények 

4.1. Dsg1 és Dsg3 fehérjék B-sejt epitóp térképezése 

A szakirodalmat áttanulmányozva (2.11. fejezet, 2. táblázat) arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a Dsg1 és Dsg3 fehérjék lineáris B-sejt epitóp régióinak szisztematikus 

epitóptérképezése a számos adat ellenére fontos új információkat adhat. Ezért mindkét 

fehérje B-sejt epitóp térképezésénél azonos stratégiát követtünk. Mivel az 

autoantitestek csak a fehérjék hozzáférhető szakaszaihoz képesek kötődni, ezért 

vizsgálódásainkat leszűkítettük a fehérjék szignál régió nélküli (1-50 aminosav) 

extracelluláris részére (EC1-EC5 domén). Másodlagos szerkezet predikció és 

hidrofóbicitás becslés segítségével meghatároztuk a vizsgálni nem kívánt szakaszokat, 

és ezek kihagyásával terveztük meg az átlapoló peptideket. A peptideket tűhegy 

hordozón állítottuk elő, majd módosított ELISA alkalmazásával vizsgáltuk PV és PF 

betegek és egészséges donorok szérum antitestjeinek kötődését a tűhegy hordozóhoz 

kötött peptidekhez.  

4.1.1. A Dsg1 fehérje B-sejt epitóp térképezése: a másodlagos szerkezet becslése, 

peptidek szintézise, epitóp régiók azonosítása módosított ELISA alkalmazásával 

Az antitest epitóp régiók a fehérjén belül általában hidrofil β-kanyar szegmenseknél, 

vagy azok közelében találhatók, ezért öt (11. ábra I-V.), β-kanyar másodlagos 

szerkezeti elemeket nagy valószínűséggel (Pβ-kanyar>1) tartalmazó és kis 

valószínűséggel hidrofób (Phidrofóbicitás<0) régiót választottunk ki a Dsg1 fehérje szignál 

szekvencia nélküli extracelluláris részén (50-550) belül. A régiók kiválasztását a Chou-

Fasman másodlagos szerkezet predikció [95] és az Eisenberg-féle hidrofóbicitás 

becslés [99] eredményeire alapoztuk (11. ábra).  
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11. ábra. A Dsg1 fehérje extracelluláris részének Chou-Fasman másodlagos szerkezet predikción 

és Eisenberg-féle hidrofóbicitás becslésen alapuló predikciós profilja [217]. Kék: Chou-Fasman β-

kanyar predikció; piros: Eisenberg-féle hidrofóbicitás becslés; sárga: szintézisre kiválasztott 

régiók. 

A predikciókat az 6.2.1.1. fejezetben leírtak szerint végeztük. Az eredményeinket 

összevetettük és megerősítettük a PredictProtein weboldal segítségével végzett 

predikció eredményeivel. A kiválasztott régiók a Dsg1 extracelluláris részén belül az 

alábbi szekvenciákat tartalmazták: 56-110, 126-305, 306-370, 381-405, 406-550 [217]. 

A kiválasztott régiókat 15 aminosav hosszúságú öt aminosavban átlapoló peptidekkel 

fedtük le. Ehhez a 4. táblázatban összefoglalt peptideket állítottuk elő. 

 A peptideket hidroxipropilmetakrilát nem-hasítható tűhegyen állítottuk elő. A tűhegy 

hordozó több szempontból is előnyös konstrukció. Segítségével egyszerre akár 96 

különböző peptid állítható elő párhuzamosan, mely jelentősen felgyorsítja a 

nagyszámú, de csak kis mennyiségben szükséges peptidek szintézisét. A 

védőcsoportok lehasítása után pedig a kész peptidek a tűhegyhez kötve, azonnal készen 

állnak az immunszerológiai vizsgálatra (ELISA), ami regenerálási lépést beiktatva egy 

szett peptiddel minimum ötvenszer megismételhető. A 96 tűhegy a blokkra a 96 lyukú 

ELISA lemeznek megfelelő elrendezésben csatlakozik (12. ábra), ezért a peptidek 

együttes kezelése a vizsgálatok során egyszerű. Az említett előnyök miatt a B-sejt 

epitóp térképezés tűhegy hordozón szintetizált átlapoló peptidekkel a lineáris antigén 

determinánsok azonosításának nagyon hatékony módja lehet. A módszert több 

kutatásban is sikerrel alkalmazták már vírus-, bakteriális-, vagy egyéb fehérjék antigén 

epitóp régióinak azonosítására [134, 135, 136, 137, 138]. 
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4. táblázat. A Dsg1 fehérje extracelluláris szakaszából kiválasztott régiókat lefedő átlapoló 

peptidek szekvenciája. Sárga: átlapoló aminosavak a peptideken belül. 

Régió Dsg1 peptidek 

I. 

 

 

 

 

56
AACREGEDNSKRNPI

70
 

                                         66
KRNPIAKIHSDCAAN

80
 

                                                                              76
DCAANQQVTYRISGV

90
 

                                                                                                                       86
RISGVGIDQPPYGIF

100
 

                                                                                                                                                           96
PYGIFVINQKTGEIN

110
 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126
YCRALNSMGQDLERP

140
 

                                           136
DLERPLELRVRVLDI

150
 

                                                                                 146
RVLDINDNPPVFSMA

160
 

                                                                                                                       156
VFSMATFAGQIEENS

170
 

                                                                                                                                                              166
IEENSNANTLVMILN

180
 

176
VMILNATDADEPNNL

190
 

                                         186
EPNNLNSKIAFKIIR

200
 

                                                                               196
FKIIRQEPSDSPMFI

210
 

                                                                                                                  206
SPMFIINRNTGEIRT

220
 

                                                                                                                                                      216
GEIRTMNNFLDREQY

230
 

226
DREQYGQYALAVRGS

240
 

                                          236
AVRGSDRDGGADGMS

250
 

                                                                                   246
ADGMSAECECNIKIL

260
 

                                                                                                                            256
NIKILDVNDNIPYME

270
 

                                                                                                                                                                 266
IPYMEQSSYTIEIQE

280
 

276
IEIQENTLNSNLLEI

290
 

                                   286
NLLEIRVIDLDEEFS

300
 

                                                    291
RVIDLDEEFSANWMA

305
 

III. 

 

 

 

 

 

306
VIFFISGNEGNWFEI

320
 

                                    316
NWFEIEMNERTNVGI

330
 

                                                                            326
TNVGILKVVKPLDYE

340
 

                                                                                                                   336
PLDYEAMQSLQLSIG

350
 

                                                                                                                                                           346
QLSIGVRNKAEFHHS

360
 

356
EFHHSIMSQYKLKAS

370
 

IV. 

 

381
EGPVFRPGSKTYVVT

395
 

                                      391
TYVVTGNMGSNDKVG

405
 

V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406
DFVATDLDTGRPSTT

420
 

                                       416
RPSTTVRYVMGNNPA

430
 

                                                                               426
GNNPADLLAVDSRTG

440
 

                                                                                                                       436
DSRTGKLTLKNKVTK

450
 

                                                                                                                                                              446
NKVTKEQYNMLGGKY

460
 

456
LGGKYQGTILSIDDN

470
 

                                       466
SIDDNLQRTCTGTIN

480
 

                                                                             476
TGTININIQSFGNDD

490
 

                                                                                                               486
FGNDDRTNTEPNTKI

500
 

                                                                                                                                                       496
PNTKITTNTGRQEST

510
 

506
RQESTSSTNYDTSTT

520
 

                                      516
DTSTTSTDSSQVYSS

530
 

                                                                          526
QVYSSEPGNGAKDLL

540
 

                                                                                                                 536
AKDLLSDNVHFGPAG

550
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12. ábra. A 96 tűhegy hordozót tartalmazó tűhegy blokk. A tűhegy hordozó a polietilén hegyből és 

a peptid szintézishez funkcionalizált hidroxipropilmetakrilát koronából áll. 

A Dsg1 fehérje szekvencián alapuló 45 különböző, 15 aminosav hosszú és öt 

aminosavban átlapoló (kivéve Dsg1/286-300 és Dsg1/291-305) peptidet állítottunk elő 

[217], minden peptidet két párhuzamos tűhegyen (két szekvenciát későbbi aminosav 

analízis végett több kópiában). A peptideket Fmoc/tBu stratégia alkalmazásával 

szintetizáltuk Geysen módszere [125] szerint, az 6.3. fejezetben leírtaknak megfelelően. 

A kapcsolási reakciók végbemenetelét brómfenolkék indikátorral követtük. A peptidek 

N-terminálisát acetileztük a nem-specifikus ionos kölcsönhatások elkerülése érdekében. 

A szintézis végén az oldallánc védőcsoportokat eltávolítottunk, ez alól kivételt képzett 

a cisztein Acm védőcsoportja, mely segítségével a fehérjén belüli ciszteinek közti 

diszulfid-hidat imitáltuk. A kész peptideket nem hasítottuk le a tűhegy hordozóról. 

Mivel a hordozóhoz kötött peptidek analízise kizárólag invazív módszerekkel oldható 

meg, ami után a vizsgált peptidek már nem használhatók fel a tesztekben, ezért az 

összes peptid karakterizálása nem volt megoldható. A szintézis sikerességét ezért a 

szintézis közben 4, végeztével pedig egy reprezentatív (tapasztalataink alapján 

egymáshoz nehezebben kapcsolódó aminosavakat tartalmazó szekvenciák) tűhegyet 

kiválasztva aminosav analízissel ellenőrizhettük. Az ezekhez a tűhegyekhez kötött 

peptidek tehát az immunszerológiai vizsgálatokban már nem vettek részt. Az aminosav 

analízist az 6.5.2.2. fejezetnek megfelelően végeztük, eredményét az 5. táblázatban 

foglaltam össze. Zárójelben feltüntettem a peptidek elméleti aminosav összetételét. A 

kiválasztott minták aminosav összetétele igazolta a szintézis sikerességét. Meg kell 
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jegyezni, hogy az aminosav analízist oldallánc védőcsoportokkal rendelkező 

peptideken végeztük, ami valamelyest befolyásolhatja a mért értékeket. A peptidek 

glicin tartalmát nem határoztuk meg, mivel a korona távtartó egysége glicint és β-

alanint tartalmaz [218]. Az aminosav analízis alapján minden vizsgált tűhegy 

megközelítőleg azonos mennyiségű (átlagosan 40 nmol) peptidet tartalmazott, mely az 

antigén-antitest kölcsönhatásokhoz megfelelő mennyiség [217]. 

5. táblázat. A tűhegyhez kötött Dsg1 peptidek aminosav analízise. Szögletes zárójelen belül a 

számított értékek találhatók. A glicinek mennyiségét nem határoztuk meg, mivel a korona távtartó 

egysége glicint és β-alanint tartalmaz [217]. 

Dsg1 

peptid kód 
Dsg1 peptid szekvencia 

Aminosav analízis 

(mért [számolt]) 

391-405 TYVVTGNMGSNDKVG 
D 3,07 [3]; T 1,87 [2]; S 1,12 [1]; V 2,76 

[3]; Y 0,88 [1]; M 0,75 [1]; K 1,09 [1] 

396-405 GNMGSNDKVG 
D 3,07 [3]; S 1,12 [1]; V 0,97 [1]; M 

0,75 [1]; K 1,09 [1] 

396-405* GNMGSNDKVG 
D 2,96 [3]; S 1,11 [1]; V 0,95 [1]; M 

0,86 [1]; K 1,11 [1] 

462-470 GTILSIDDN 
D 2,85 [3]; T 0,92 [1]; S 1,21 [1]; I 1,74 

[2]; L 1,27 [1] 

462-470* GTILSIDDN 
D 2,94 [3]; T 0,93 [1]; S 1,05 [1]; I 1,80 

[2]; L 1,28 [1] 

*A peptideket két párhuzamosban vizsgáltuk. 

A tűhegyhez kötött peptideket az általunk optimalizált módosított ELISA módszerrel 

vizsgáltuk (6.7.1. fejezet), mely a konvencionális ELISA módszertől abban tér el, hogy 

az antigén – antitest kölcsönhatások a mikrotitrációs lemez felszíne helyett a tűhegy 

hordozó felületén mennek végbe. Minden tűhegyet (felületükön a peptidekkel) mind a 

betegektől, mind az egészséges donoroktól származó szérum mintákon vizsgáltunk, 

ezáltal a szérum mintákban található IgG típusú Dsg1 fehérje specifikus autoantitestek 

kötődhettek a megfelelő peptidekhez. A peptidekhez kötődött autoantitestek jelenlétét, 

a szérum eltávolítását és mosást követően, enzimmel jelölt humán IgG specifikus 

antitest konjugátummal mutattuk ki. A módosított ELISA felépítéséből adódóan az 

enzim szubsztrátjával és o-feniléndiaminnal kiváltott színreakciót követően nem volt 

szükséges enzimreakciót leállító reagens alkalmazása. A reakcióidő leteltével, a 

tűhegyek eltávolítását követően, a színintenzitást (optikai denzitás, OD) mikrotitrációs 

lemez leolvasó spektrofotométer (iEMS MF ELISA Reader) segítségével mértük λ= 

492 és 620 nm hullámhosszon. Tíz beteg (11 minta; mucosus PV, mucocutan PV, PF) 
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és négy egészséges donor szérum mintáját teszteltük (6.6.1. fejezet). A vizsgált szérum 

minták jellemzőit a 6. táblázatban foglaltam össze. 

6. táblázat. A tűhegy hordozóhoz kötött peptidekkel végzett ELISA tesztekben vizsgált szérum 

minták jellemzői. 

Donor 

besorolása 
Pozitivitás 

Születési 

év 
Nem 

Szérum 

kód 

Dsg1 titer 

(U/ml)
1
 

Dsg3 titer 

(U/ml)
1
 

PV 

mucosus 
Dsg3 

1936 ♀ 10915 - 258 

1939 ♂ 11689 - 155 

1947 ♀ 11205 - 151 

PV 

mucocutan 
Dsg1,3 

1959 ♀ 11608 195 89 

1940 ♂ 11096
*
 39 63 

1940 ♂ 11696
*
 102 27 

PF Dsg1 

1961 ♂ 11185 99,6 - 

1946 ♂ 11542 328 - 

1988 ♀ 11190 273 - 

1960 ♂ 11524 149 - 

1922 ♂ 11873 102 - 

egészséges n.a.
#
 

1967 ♀ D1 n.a. n.a. 

1967 ♀ D2 n.a. n.a. 

1974 ♂ D3 n.a. n.a. 

1983 ♀ D4 n.a. n.a. 
1 
a Mesacup Dsg-1 (MB-RG7680EC-D) és Dsg-3 (MB-RG7685EC-D) ELISA eredménye 

*
 a szérum minták azonos betegtől, két különböző időpontból származnak 

# 
n.a. = nincs adat 

Az egészséges donorok szérum antitestjei nem kötődtek specifikusan a tűhegyhez 

kötött peptidekhez. Ezért pozitív válaszként a következő kritériumnak megfelelő 

értéket fogadtuk el:  

                                            ahol 

       : az adott beteg szérumával mért optikai denzitás érték 

                  : az összes egészséges donor szérumával mért optikai denzitás értékek 

átlaga 

              : standard deviáció. 

A küszöbérték ebben a kísérlet sorozatban 0,061 OD volt [217].  

A Dsg1 fehérjéből a tűhegyeken előállított 45 peptid a fehérje extracelluláris részének 

83%-át fedte le. A 45 peptidből 13-at (29%) a Dsg1 és Dsg3 pozitív szérumok 

(autoantitestek) többsége is felismerte, 12-t (27%) a Dsg3 pozitív szérumok 



51 
 

(autoantitestek) többsége ismerte fel, míg 20 (44%) peptiddel szemben a szérumok 

(autoantitestek) nem mutattak felismerést [217]. 

A választott kritériumot meghaladó (0,061 OD) szérum minták számát osztottuk az 

összes szérum számával és peptidenként százalékosan ábrázoltuk (13. ábra). Azokat a 

régiókat kerestük, melyeket lefedő peptideket a vizsgált szérumok több mint 70%-a 

felismert, egy megfelelően erős, de még differenciálásra alkalmas kritérium rendszert 

fogalmaztunk meg. Az eredmények áttekinthetősége érdekében a grafikai reprezentáció 

egy rendhagyó módját választottam (13. ábra), mely segítségével a peptidek közti 

különbségek markánsabban reprezentálhatók. 

 

13. ábra. A Dsg1 fehérje extracelluláris szakaszán alapuló tűhegy hordozón előállított átlapoló 

peptidek antigenitása 10 pemphigusos beteg 11 szérumának autoantitestjeivel szemben (ELISA). A 

0,061 OD értéknél nagyobb választ adók száma az összes donorhoz viszonyítva százalékosan. A 

lehetséges epitóp régiókat (kiemelt sávok) a vizsgált szérumok több mint 70%-a felismerte. A 

peptidek antigenitását szemléltető grafikus ábrázolásban a szérumok 70%-nál alacsonyabb 

felismerését a könnyebb megkülönböztethetőség kedvéért inverz reprezentációban bemutatva. A 

Dsg1/266-280 szekvenciát nem tekintettük lehetséges B-sejt epitóp régiónak, mivel a választott 

kritériumot (válaszadók %> 70) csak egy peptid haladta meg kis mértékben. 

Az egyes peptidek donorcsoportonkénti (mucosus PV, mucocutan PV, PF) felismerését 

is vizsgáltuk, melyet a 7. táblázatban összesítettem. A szintetikus átlapoló peptidek 

immunszerológiai vizsgálata alapján öt lehetséges epitóp régiót azonosítottunk a Dsg1 

fehérje extracelluláris részének szekvenciáján belül, melyek a következők: Dsg1/86-

110, Dsg1/196-220, Dsg1/226-250, Dsg1/326-340, Dsg1/486-520 [217]. Ezeket a 

régiókat a 12. ábrán és a 7. táblázatban is kiemeltük. Mivel olyan peptidet nem 

találtunk, melyet csak a Dsg1 pozitív szérumok többsége ismert volna fel, ezért a 

lehetséges epitóp régiók kiválasztásánál azt vettük figyelembe, hogy azokat a Dsg1 és 

Dsg3 pozitív betegek többségének szérum autoantitestjei is felismerték. Olyan 

szakaszokat választottunk ki, melyeket a szérumok minél nagyobb arányban 
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felismertek, illetve azokat a szakaszokat, ahol több egymással átlapoló peptidet is 

felismert a szérumok több mint 70%-a, mivel ezek a peptidek valószínűsíthetően közös 

epitóp régiót fednek le. Mivel az említett kritériumot (szérumok több mint 70%-ának 

felismerése) a Dsg1/266-280 szekvencia esetében csak egy peptid és csak kis 

mértékben haladta meg, ezért ezt a szekvenciát nem tekintettük lehetséges B-sejt epitóp 

régiónak. 

7. táblázat. A tűhegyhez kötött átlapoló peptidek felismerése a Dsg1 pozitív, Dsg3 pozitív és Dsg1,3 

pozitív szérum autoantitestek által. A kötődő minták azok, melyek OD értéke meghaladta a 

kritériumot (0,061 OD). 

Dsg1 

peptid 

Dsg1+ 

minták 

(kötődő / 

összes (5)) 

Dsg1,3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg1 

peptid 

Dsg1+ 

minták 

(kötődő / 

összes (5)) 

Dsg1,3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

56-70 0 2 2 306-320 2 0 1 

66-80 2 2 1 316-330 1 3 2 

76-90 2 3 1 326-340 4 3 3 

86-100 3 3 2 336-350 2 2 1 

96-110 4 3 2 346-360 2 3 1 

126-140 2 2 2 356-370 2 3 2 

136-150 3 3 1 381-395 3 2 2 

146-160 0 1 1 391-405 2 3 2 

156-170 1 1 2 406-420 0 1 1 

166-180 1 1 2 416-430 2 1 2 

176-190 0 1 2 426-440 3 1 2 

186-200 1 3 3 436-450 2 1 2 

196-210 3 3 2 446-460 1 3 3 

206-220 5 2 2 456-470 2 2 1 

216-230 2 3 1 466-480 1 3 1 

226-240 4 3 2 476-490 2 3 2 

236-250 4 3 2 486-500 4 3 2 

246-260 1 1 1 496-510 3 3 2 

256-270 3 2 2 506-520 3 3 2 

266-280 3 3 2 516-530 1 1 0 

276-290 0 0 1 526-540 1 1 1 

286-300 1 1 2 536-550 1 0 2 

291-305 0 0 2     

 

4.1.2. A Dsg3 fehérje extracelluláris részének másodlagos szerkezet becslése, B-

sejt epitóp térképezés szintetikus átlapoló peptidek alkalmazásával 

A Dsg3 fehérje esetében is a Chou-Fasman másodlagos szerkezet predikció [95] és az 

Eisenberg-féle hidrofóbicitás becslés [99] eredményeire alapozva 8 (14. ábra I-VIII.), 

β-kanyar másodlagos szerkezeti elemeket nagy valószínűséggel (Pβ-kanyar>1) tartalmazó 

és kis valószínűséggel hidrofób (Phidrofóbicitás<0) régiót választottunk ki a Dsg3 fehérje 

szignál szekvencia nélküli extracelluláris részén (50-625) belül.  
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14. ábra. A Dsg3 fehérje extracelluláris részének Chou-Fasman másodlagos szerkezet predikción 

és Eisenberg-féle hidrofóbicitás becslésen alapuló predikciós profilja [217]. Kék: Chou-Fasman β-

kanyar predikció; piros: Eisenberg-féle hidrofóbicitás becslés; sárga: szintézisre kiválasztott 

régiók. 

A predikciókat a Dsg3 fehérje esetében is az 6.2.1.1. fejezetben leírtak szerint végeztük. 

Az eredményeinket összevetettük és megerősítettük a PredictProtein weboldal 

segítségével végzett predikció eredményeivel. Az alábbi régiókat választottuk ki a 

Dsg3 extracelluláris részén belül: 54-98, 100-141, 150-194, 200-364, 375-399, 416-

460, 471-565, 571-625 [217]. A kiválasztott régiókat a 8. táblázatban összefoglalt, 15 

aminosav hosszúságú, öt aminosavban átlapoló (kivéve Dsg3/100-114, Dsg3/114-128, 

Dsg3/127-141) szintetikus peptidekkel fedtük le.  

A 8. táblázatban feltüntetett 47 szekvencia mindegyikét két párhuzamos tűhegyen 

állítottuk elő (aminosav analízis végett egy szekvenciát több kópiában) Geysen 

módszere [125] szerint Fmoc/tBu stratégia alkalmazásával [217] az 6.3. fejezetben 

leírtaknak megfelelően. A kapcsolási reakciók végbemenetelét brómfenolkék 

indikátorral követtük. A peptidek N-terminálisát acetileztünk.  

A szintézis sikerességét aminosav analízissel ellenőriztük, a szintézis közben 2, 

végeztével pedig egy reprezentatív tűhegyet vizsgálva. Az aminosav analízist az 

6.5.2.2. fejezetnek megfelelően végezve a 9. táblázatban összefoglalt eredményeket 

kaptuk. Szögletes zárójelben a peptidek elméleti aminosav összetétele látható.  
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8. táblázat. A Dsg3 fehérje extracelluláris szakaszából kiválasztott régiókat lefedő átlapoló peptidek 

szekvenciája. Sárga: átlapoló aminosavak a peptideken belül. 

 

A kiválasztott minták aminosav összetétele igazolta a szintézis sikerességét. A peptidek 

glicin tartalmát, a korona távtartó egységének glicin tartalma miatt nem határoztuk meg 

Régió Dsg3 peptidek 

I. 
54

FAKPCREGEDNSKRN
68

 

  
                                       64

NSKRNPIAKITSDYQ
78

 

  
                                                                           74

TSDYQATQKITYRIS
88

 

 
                                                                                                                 84

TYRISGVGIDQPPFG
98

 

II. 
100

FVVDKNTGDINITAI
114

 

 
                                                     114

IVDREETPSFLITCR
128

 

  
                                                                                                  127

CRALNAQGLDVEKPL
141

 

III. 
150

INDNPPVFSQQIFMG
164

 

 
                                    160

QIFMGEIEENSASNS
174

 

 
                                                                         170

SASNSLVMILNATDA
184

 

 
                                                                                                              180

NATDADEPNHLNSKI
194

 

IV. 
200

SQEPAGTPMFLLSRN
214

 

 
                                       210

LLSRNTGEVRTLTNS
224

 

 
                                                                              220

TLTNSLDREQASSYR
234

 

  
                                                                                                                    230

ASSYRLVVSGADKDG
244

 

 
                                                                                                                                                         240

ADKDGEGLSTQCECN
254

 

 
250

QCECNIKVKDVNDNF
264

 

  
                                        260

VNDNFPMFRDSQYSA
274

 

 
                                                                                270

SQYSARIEENILSSE
284

 

 
                                                                                                                     280

ILSSELLRFQVTDLD
294

 

  
                                                                                                                                                        290

VTDLDEEYTDNWLAV
304

 

  
300

NWLAVYFFTSGNEGN
314

 

 
                                       310

GNEGNWFEIQTDPRT
324

 

 
                                                                              320

TDPRTNEGILKVVKA
334

 

  
                                                                                                                   330

KVVKALDYEQLQSVK
344

 

  
                                                                                                                                                            340

LQSVKLSIAVKNKAE
354

 

  
350

KNKAEFHQSVISRYR
364

 

V. 
375

INVREGIAFRPASKT
389

 

 
                                     385

PASKTFTVQKGISSK
399

 

VI. 
416

TNKAASNVKYVMGRN
430

 

 
                                        426

VMGRNDGGYLMIDSK
440

 

 
                                                                                  436

MIDSKTAEIKFVKNM
450

 

 
                                                                                                                       446

FVKNMNRDSTFIVNK
460

 

VII. 
471

EYTGKTSTGTVYVRV
485

 

  
                                       481

VYVRVPDFNDNCPTA
495

 

  
                                                                               491

NCPTAVLEKDAVCSS
505

 

  
                                                                                                                      501

AVCSSSPSVVVSART
515

 

  
                                                                                                                                                           511

VSARTLNNRYTGPYT
525

 

  
521

TGPYTFALEDQPVKL
535

 

 
                                      531

QPVKLPAVWSITTLN
545

 

 
                                                                             541

ITTLNATSALLRAQE
555

 

 
                                                                                                                 551

LRAQEQIPPGVYHIS
565

 

VIII. 
571

SQNNRCEMPRSLTLE
585

 

  
                                         581

SLTLEVCQCDNRGIC
595

 

  
                                                                                591

NRGICGTSYPTTSPG
605

 

  
                                                                                                                     601

TTSPGTRYGRPHSGR
615

 

  
                                                                                                                                                           611

PHSGRLGPAAIGLLL
625
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[218]. Az aminosav analízis alapján ebben az esetben is minden vizsgált tűhegy 

átlagosan 40 nmol peptidet tartalmazott [217]. 

9. táblázat. Tűhegyhez kötött Dsg3 peptidek aminosav analízise. Szögletes zárójelen belül a 

számított értékek találhatók. A glicinek mennyiségét nem határoztuk meg, mivel a korona távtartó 

egysége glicint és β-alanint tartalmaz [217]. 

Dsg3 

peptid kód 
Dsg3 peptid szekvencia 

Aminosav analízis 

(mért [számolt]) 

280-294 ILSSELLRFQVTDLD 

D 2,25 [2]; T 0,97 [1]; S 2,05 [2]; E 

2,15 [2]; V 1,12 [1]; I 1,05 [1]; L 

4,28 [4]; F 0,96 [1]; R 1,07 [1] 

280-294* ILSSELLRFQVTDLD 

D 2,14 [2]; T 0,95 [1]; S 2,05 [2]; E 

2,22 [2]; V 1,12 [1]; I 1,05 [1]; L 

3,98 [4]; F 0,96 [1]; R 1,07 [1] 

330-344 KVVKALDYEQLQSVK 

D 1,14 [1]; S 1,05 [1]; E 3,22 [3]; A 

0,95 [1]; V 2,86 [3]; L 1,81 [2]; Y 

0,97 [1]; K 3,17 [3] 

*A peptideket két párhuzamosban vizsgáltuk. 

A tűhegyhez kötött peptidek autoantiestek általi felismerését az 6.7.1. fejezetben 

bemutatott, általunk optimalizált módosított ELISA módszerrel vizsgáltuk tíz beteg (11 

minta; mucosus PV, mucocutan PV, PF) és négy egészséges donor szérum mintáján 

(6.6.1. fejezet). A vizsgált szérum minták jellemzői a 4.1.1. fejezet 6. táblázatában 

találhatók. Az egészséges donorok szérum antitestjei a tűhegyhez kötött Dsg3 

szekvencián alapuló peptidekhez sem kötődtek specifikusan. Pozitív válaszként a 4.1.1. 

fejezetben meghatározott kritériumnak megfelelő értéket fogadtuk el. A küszöbérték 

ebben a kísérlet sorozatban 0,068 OD volt [217]. 

A Dsg1 fehérjéhez hasonlóan a Dsg3 fehérje extracelluláris részének is 83%-át fedtük a 

szintetikus peptidekkel. A Dsg1 és Dsg3 pozitív szérumok (autoantitestek) többsége 8-

at (17%), a Dsg3 pozitív szérumok (autoantitestek) többsége 6-ot (13%), a Dsg1 

pozitív szérumok (autoantitestek) többsége egyet (2%) ismert fel a 47 szintetikus 

peptidből. Harminckét (68%) peptiddel szemben a szérumok (autoantitestek) nem 

mutattak felismerést [217]. 

A 15. ábrán peptidenként (a 13. ábrához hasonlóan) százalékosan ábrázoltuk a 

választott kritériumot meghaladó (0,068 OD) szérum minták számát osztva az összes 

szérum számával. Olyan régiókat kerestünk, melyeket lefedő peptideket a vizsgált 

Dsg3 pozitív szérumok többsége, illetve az összes vizsgált szérum több mint 70%-a 

felismert. 
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15. ábra. A Dsg3 fehérje extracelluláris szakaszán alapuló tűhegyhez kötött átlapoló peptidek 

antigenitása 10 pemphigusos beteg 11 szérumának autoantitestjeivel szemben (ELISA). A 0,068 

OD értéknél nagyobb választ adók száma az összes donorhoz viszonyítva százalékosan. A 

lehetséges epitóp régiókat (kiemelt sávok) a Dsg3/446-460 peptid (@) kivételével (melyet a Dsg3 

pozitív szérumok többsége felismert) a vizsgált szérumok több mint 70%-a felismerte. A peptidek 

antigenitását szemléltető grafikus ábrázolásban a szérumok 70%-nál alacsonyabb felismerését a 

könnyebb megkülönböztethetőség kedvéért inverz reprezentációban bemutatva. (*: a 70%-ot 

meghaladó felismerés a Dsg1 pozitív szérum minták nagyobb arányú felismeréséből adódott) 

Donorcsoportonként (mucosus PV, mucocutan PV, PF) részletesen megvizsgáltuk a 

peptidek autoantitestek általi felismerését, mely a 10. táblázatban látható. A szintetikus 

átlapoló peptidek immunszerológiai vizsgálata során kapott eredményekből kiindulva 

négy lehetséges epitóp régiót azonosítottunk a Dsg3 fehérje extracelluláris részének 

szekvenciáján belül, elsősorban a Dsg3 pozitív szérumminták felismerése alapján. Az 

általunk meghatározott Dsg3 epitóp régiók a következők: Dsg3/64-78, Dsg3 330-344, 

Dsg3 375-399, Dsg3/ 446-460 [217]. Ezeket a régiókat a 15. ábrán és a 10. táblázatban 

is kiemeltük. Az azonosított lehetséges epitóp régiókat a 6 Dsg3 pozitív (mucosus PV, 

mucocutan PV) szérum mintából 5 felismerte. Ezen kívül a négy lehetséges epitóp 

régióból három esetében az összes vizsgált szérumminta több mint 70%-a is felismerést 

mutatott. Meg kell említeni, hogy a lehetséges epitóp régiókon kívül még két peptidet 

(Dsg3/84-98, Dsg3/521-535) felismert az összes vizsgált minta több mint 70%-a, 

ugyanakkor ezekben az esetekben a nagyszázalékú felismerés a Dsg3 pozitív 

szérumminták kisebb, míg a Dsg1 pozitív szérumminták nagyobb arányú 

felismeréséből adódott.    
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10. táblázat. A tűhegyhez kötött átlapoló peptidek felismerése a Dsg1 pozitív, Dsg1,3 pozitív és 

Dsg3 pozitív szérum autoantitestek által. A kötődő minták azok, melyek OD értéke meghaladta a 

kritériumot (0,068 OD). 

Dsg3 

peptid 

Dsg1+ 

minták 

(kötődő / 

összes (5)) 

Dsg1,3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg3 

peptid 

Dsg1+ 

minták 

(kötődő / 

összes (5)) 

Dsg1,3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

Dsg3+ 

minták 

(kötődő / 

összes (3)) 

54-68 3 3 1 330-344 3 3 2 

64-78 3 2 3 340-354 2 2 1 

74-88 3 2 1 350-364 4 2 1 

84-98 4 3 1 375-389 3 3 2 

100-114 2 1 1 385-399 5 3 2 

114-128 2 1 2 416-430 3 2 1 

127-141 1 2 2 426-440 3 3 1 

150-164 0 1 2 436-450 3 1 1 

160-174 1 0 2 446-460 3 3 2 

170-184 1 0 1 471-485 3 2 2 

180-194 2 0 1 481-495 3 1 2 

200-214 1 1 1 491-505 2 0 0 

210-224 2 3 1 501-515 3 2 2 

220-234 2 1 1 511-525 2 2 1 

230-244 3 2 1 521-535 4 2 2 

240-254 0 1 1 531-545 3 2 1 

250-264 1 1 0 541-555 3 3 1 

260-274 2 2 0 551-565 3 2 1 

270-284 2 1 1 571-585 2 1 0 

280-294 0 1 2 581-595 2 1 1 

290-304 0 0 1 591-605 2 2 1 

300-314 0 1 1 601-615 1 1 2 

310-324 0 0 0 611-625 1 0 1 

320-334 1 2 1     

 

4.1.3. Kísérleteink alapján valószínűsített Dsg1 és Dsg3 epitóp régiók homológia 

keresése 

Epitóp régiókat lefedő szintetikus peptidek homológiája más fehérjékkel/peptidekkel 

befolyásolhatja diagnosztikai célú alkalmazhatóságukat, emellett az autoimmun 

betegség kialakulását előidéző endogén indukáló faktorok is valószínűsíthetők 

homológia alapján. A kísérleteink alapján meghatározott epitóp régiók homológia 

keresését az 6.2.1.3. fejezetnek megfelelően végeztük BLASTP 2.2.25+ program 

alkalmazásával, eredményét a 11. táblázatban foglaltam össze. Az immunológiailag 

releváns, homológiát mutató találatok főként bizonyított vagy prediktált Dsg1, Dsg3, 

Dsg2 és Dsg4 fehérjéket tartalmaztak, ugyanakkor a találati listában egyes esetekben 

szerepeltek egyéb adhéziós fehérjék, hipotetikus, baktérium és vírus eredetű fehérjék is, 

de lényegesen alacsonyabb pontszámmal [217].  
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A Peptide Match Program segítségével a meghatározott epitóp régiókkal megegyező 

(100% BLAST) szekvenciákat kerestünk a humán proteomban. Az adatbázisban nem 

találtunk a vizsgált szekvenciákkal azonos, más fehérjéből származó szekvenciákat. 

A meghatározott epitóp régiók más fehérjék ismert epitópjaival kimutatható 

homológiáját az Immune Epitope Database and Analysis Resource alkalmazásával 

kerestük 70% minimum BLAST mellett. A meghatározott Dsg1 epitóp régiók közül 

egy, a Dsg1/196-220 homológiát mutatott egy humán transzaldoláz 1 epitóppal (231-

245), ezt a tényt a további vizsgálatoknál érdemes figyelembe venni. A többi 

meghatározott epitóp régió nem mutatott homológiát a humán proteomból származó 

más epitóppal [217]. 

11. táblázat. A homológia keresés eredményei, a homológiát mutató fehérjék összefoglalása [217]. 

Dsg1 epitóp régiók Homológiát mutató fehérjék 

86-110 Dsg1, egyéb desmogleinek, cadherin-8, néhány hipotetikus fehérje 

196-220 Dsg1, egyéb desmogleinek, cadherinek, néhány baktérium és vírus 

fehérje 

226-250 Dsg1, Dsg4, néhány hipotetikus és baktérium fehérje  

326-340 Dsg1, egyéb desmogleinek, desmocollin, cadherinek 

486-520 Dsg1, néhány hipotetikus és baktérium fehérje 

Dsg3 epitóp régiók Homológiát mutató fehérjék 

64-78 Dsg3, egyéb desmogleinek 

330-344 Dsg3, egyéb desmogleinek 

375-399 Dsg3, egyéb desmogleinek, néhány hipotetikus fehérje 

446-460 Dsg3, néhány hipotetikus és baktérium fehérje 

 

4.2. Dsg3 T-sejt epitóp régió szintetikus peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik előállítása, jellemzése, másodlagos szerkezetük és in vitro T-sejt 

választ kiváltó hatásuk 

Kísérleteink során irodalmi adatok alapján kiválasztott Dsg3 T-sejt epitóp régiókat 

reprezentáló peptideket és N-terminális felől rövidített származékaikat terveztük meg, 

állítottuk elő és kémiailag jellemeztük. Meghatároztuk a szintetikus peptidek 

stabilitását, oldatbeli másodlagos szerkezetét és in vitro citotoxicitását. Vizsgáltuk a 

peptidek in vitro T-sejt választ indukáló képességét PV betegek és egészséges donorok 

véréből izolált PBMC sejteken, majd eredményeit összevetettük a peptidek jellemző 

oldatbeli konformációjával. 
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4.2.1. A Dsg3 T-sejt epitóp régiókat reprezentáló peptidek szintézise 

A 2.12. fejezet 3. táblázatában összefoglalt eddig meghatározott Dsg3 fehérje 

szekvencián alapuló T-sejt epitóp régiók közül első lépésként három, több 

kutatócsoport munkája alapján leírt régiót (189-205, 206-220, 342-358) és egy, a Dsg3 

fehérje intracelluláris részén található T-sejt epitóp régiót (762-776) választottunk ki 

vizsgálatainkhoz [219], melyeket a 16. ábrán piros kiemeléssel jelöltem. Egységesen 

17 aminosav hosszúságú peptideket terveztünk oly módon, hogy a peptideket szükség 

esetén (Dsg3/206-220 → Dsg3/206-222, Dsg3/762-776 → Dsg3/761-777) a Dsg3 

fehérje szekvenciának megfelelően hosszabbítottuk ügyelve arra, hogy ezáltal 

elkerüljük a peptidek N- és C-terminálisán mellékreakciók (pl. N-terminális 

glutaminból piroglutaminsav, C-terminális aszparaginból aszpartamid képződés) 

kialakulását. A 17mer peptid szekvenciák N-terminális felőli rövidítésével kisebb 

aminosav tagszámú peptideket is terveztünk, szekvenciáikat a 12. táblázat tartalmazza. 

 

16. ábra. A 2.12. fejezetben bemutatott irodalomban már meghatározott Dsg3 T-sejt epitóp régiók 

(# kötő, @ nem kötő, * nem immunstimuláló) elhelyezkedése a Dsg3 fehérje szekvencián belül és a 

szintézisre kiválasztott részek (piros). 

A peptideket szilárdfázisú peptidszintézissel, Fmoc/tBu stratégiával állítottuk elő Rink 

Amid MBHA gyantán (gyantakapacitás: 0,36 mmol/g) az 6.4. fejezetben leírtaknak 

megfelelően. A peptidek C-terminálisát amid formában, az N-terminálist szabad 

aminként állítottuk elő. 



60 
 

12. táblázat. Szilárdfázisú peptidszintézisre kiválasztott T-sejt epitóp régiókat reprezentáló 

peptidek és N-terminális felől rövidített származékaik. 

Kód Szekvencia 

Dsg3/189-205 
189

HLNSKIAFKIVSQEPAG
205

 

Dsg3/190-205 
190

LNSKIAFKIVSQEPAG
205

 

Dsg3/192-205 
192

SKIAFKIVSQEPAG
205

 

Dsg3/194-205 
194

IAFKIVSQEPAG
205

 

Dsg3/206-222 
206

TPMFLLSRNTGEVRTLT
222

  

Dsg3/208-222 
208 

MFLLSRNTGEVRTLT
222

 

Dsg3/210-222 
210

LLSRNTGEVRTLT
222

  

Dsg3/342-358 
342

SVKLSIAVKNKAEFHQS
358

  

Dsg3/343-358 
343

VKLSIAVKNKAEFHQS
358

 

Dsg3/345-358 
345

LSIAVKNKAEFHQS
358

  

Dsg3/347-358 
347

IAVKNKAEFHQS
358

  

Dsg3/761-777 
761

GQSGTMRTRHSTGGTNK
777

 

Dsg3/763-777 
763

SGTMRTRHSTGGTNK
777

  

Dsg3/764-777 
764

GTMRTRHSTGGTNK
777

  

Dsg3/766-777 
766

MRTRHSTGGTNK
777

 

 

4.2.2. Az előállított peptidek tisztítása és analitikai jellemzése 

A védőcsoportok eltávolítását és a peptidek hordozóról történő lehasítását követően a 

nyers peptideket RP-HPLC-vel választottuk el a szennyezőktől az 6.5.1. fejezetnek 

megfelelően. Tisztítást követően a hozam 60-80% volt. Ezután a peptideket analitikai 

RP-HPLC, ESI-MS és aminosav analízis segítségével jellemeztük, az alkalmazott 

műszerek és körülmények leírását az 6.5.2. fejezet vonatkozó részei tartalmazzák. A 

peptidek analitikai jellemzésének eredménye (13. táblázat) minden esetben 

alátámasztotta a várt összetételt [219]. 
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13. táblázat. A tisztított peptidek analitikai jellemzése retenciós idő (Rt), számított és mért átlag 

molekulatömeg (Mav) és aminosav analízis alapján [219]. 

a
RP-HPLC, Exformma EX1600, Zorbax SB-C18, 5μm, 150x4,6 mm oszlop, λ=220nm, gradiens: 0-90B% 20 

perc.  A eluens: H2O + 0,1 v/v% TFA, B eluens: AcN : H2O =80 : 20 (v/v) + 0,1 v/v% TFA    
b
ESI-MS, Bruker Esquire 3000+ (Mav = átlag molekulatömeg) 

c
hidrolízis: 6M HCl, 24 óra, 110

o
C  

Kód 
Rt 

[perc]
a
 

Mav 

(számolt) 

Mav 

(mért)
b
 

aminosav analízis (mért / [számolt])
c
 

Dsg3/ 

189-205 
13,5 1838,1 1838,3 

D 1,01 [1]; S 1,93 [2]; E 2,55 [2]; P 1,57 [1]; G 

0,95 [1]; A 2,02 [2]; V 0,71 [1]; I 1,51 [2]; L 

0,86 [1]; F 0,98 [1]; H 0,92 [1]; K 1,99 [2] 

Dsg3/ 

190-205 
13,6 1701,0 1701,4 

D 1,04 [1]; S 1,76 [2]; E 2,40 [2]; P 1,13 [1]; G 

1,01 [1]; A 2,11 [2]; V 0,75 [1]; I 1,68 [2]; L 

0,95 [1]; F 0,98 [1]; K 2,17 [2] 

Dsg3/ 

192-205 
13,2 1473,7 1473,3 

S 1,93 [2]; E 2,47 [2]; P 1,51 [1]; G 0,99 [1]; A 

1,98 [2]; V 0,70 [1]; I 1,54 [2]; F 0,88 [1]; K 

1,98 [2] 

Dsg3/ 

194-205 
13,5 1258,5 1258,4 

S 0,98 [1]; E 2,48 [2]; P 1,21 [1]; G 1,03 [1]; A 

1,64 [2]; V 0,75 [1]; I 1,71 [2]; F 1,05 [1]; K 

1,17 [1] 

Dsg3/ 

206-222 
15,0 1935,3 1935,5 

D 1,36 [1]; T 3,20 [4]; S 0,97 [1]; E 0,93 [1]; P 

1,84 [1]; G 0,97 [1]; V 0,92  [1]; M 0,97 [1]; L 

3,22 [3]; F 0,79 [1]; R 1,44 [2] 

Dsg3/ 

208-222 
13,9 1737,0 1737,2 

D 1,15 [1]; T 2,91 [3]; S 1,03 [1]; E 1,27 [1]; G 

1,00 [1]; V 0,97 [1]; M 0,85 [1]; L 3,03 [3]; F 

1,03 [1]; R 1,91 [2] 

Dsg3/ 

210-222 
12,5 1458,7 1458,2 

D 0,94 [1]; T 2,75 [3]; S 0,94 [1]; E 1,17 [1]; G 

1,28 [1]; V 1,03 [1]; L 2,97 [3]; R 1,81 [2] 

Dsg3/ 

342-358 
12,6 1885,2 1885,5 

D 1,52 [1]; S 3,62 [3]; E 1,09 [2]; A 1,49 [2]; V 

2,10  [2]; I 1,09 [1]; L 1,03 [1]; F 1,09 [1]; H 

0,29 [1]; K 3,65 [3]  

Dsg3/ 

343-358 
13,0 1798,1 1798,2 

D 1,01 [1]; S 1,69 [2]; E 2,38 [2]; A 2,05 [2]; V 

1,92  [2]; I 0,88 [1]; L 0,91 [1]; F 0,98 [1]; H 

1,01 [1]; K 3,16 [3]  

Dsg3/ 

345-358 
12,4 1570,8 1570,1 

D 0,93 [1]; S 1,77 [2]; E 2,23 [2]; A 2,27 [2]; V 

0,97  [1]; I 0,90 [1]; L 0,93 [1]; F 0,93 [1]; H 

1,03 [1]; K 2,03 [2]  

Dsg3 

347-358 
11,4 1370,6 1370,0 

D 0,88 [1]; S 0,98 [1]; E 2,54 [2]; A 1,94 [2]; V 

1,91  [2]; I 0,72 [1]; F 0,93 [1]; H 0,93 [1]; K 

2,01 [2]  

Dsg3/ 

761-777 
9,7 1774,9 1774,0 

D 1,33 [1]; T 3,76 [4]; S 1,77 [2]; E 1,22 [1]; G 

4,09 [4]; M 0,70 [1]; H 1,07 [1]; K 1,18 [1]; R 

1,88 [2] 

Dsg3/ 

763-777 
9,6 1589,7 1590,2 

D 1,15 [1]; T 3,80 [4]; S 1,95 [2]; G 3,07 [3]; M 

0,86 [1]; H 1,02 [1]; K 1,15 [1]; R 1,98 [2] 

Dsg3/ 

764-777 
9,6 1502,7 1503,1 

D 1,16 [1]; T 3,77 [4]; S 1,01 [1]; G 3,08 [3]; M 

0,85 [1]; H 1,04 [1]; K 1,16 [1]; R 1,95 [2] 

Dsg3/ 

766-777 
9,5 1344,5 1343,9 

D 1,14 [1]; T 2,85 [3]; S 0,97 [1]; G 2,03 [3]; M 

0,89 [1]; H 1,03 [1]; K 1,14 [1]; R 1,95 [2] 
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4.2.3. A Dsg3 T-sejt epitóp régiók másodlagos szerkezetének predikciója és a 

szintetikus peptidek oldatbeli konformációjának vizsgálata elektronikus 

cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópiával 

Szerkezet-hatás összefüggések 

keresésének első lépéseként a Dsg3 

fehérje extracelluláris szakaszán Chou-

Fasman predikció alkalmazásával (4.1.2. 

fejezet és 6.2.2. fejezet) becsültük a T-sejt 

epitóp régiók (189-205, 206-222, 342-

358, 761-777) másodlagos szerkezetét. A 

régiókra vonatkozó predikciós 

eredményeket a teljes predikcióból 

kinagyítva a 17. ábra tartalmazza. 

Az eredmények alapján a 189-205 régió 

középső része (194-199) β-redő 

kialakítására mutat hajlamot, melyet 

valószínűsíthetően β-kanyar szerkezeti 

elemek szegélyeznek a szekvencia N- és 

C-terminálisán (17A. ábra) [219]. A 206-

222 régió esetében a különböző 

konformációs elemek valószínűsége (P) 

közt csak kis különbségek vannak, 

enyhén kedvezményezett a β-redő 

konformáció, a szekvencia közepén β-

kanyarral (17B. ábra) [219]. A 342-358 

régió predikciójából megfigyelhető, hogy 

a régió N-terminálisa β-redő, vagy kisebb 

valószínűséggel α-hélix konformáció 

felvételére mutat hajlamot. A régió C-

terminálisa viszont az α-hélix struktúrát 

előnyben részesítő, 7 aminosav 

17. ábra. A 189-205 (A), 206-222 (B), 342-358 

(C) és 761-777 (D) T-sejt epitóp régiók (a 

régiók N- és C-terminálisa felől a Dsg3 fehérje 

szekvenciájának megfelelően 3-3 aminosav 

egységgel kiegészítve) becsült másodlagos 

szerkezeti elemei [219]. 
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hosszúságú szakaszból (349-355) adódóan valószínűleg α-hélix szerkezetű (17C. ábra) 

[219]. Az eredmények alapján a 761-777 régió, a 767. aminosav körüli rendezetlen 

szerkezetű részen túlmenően, több β-kanyar szerkezeti elemet is tartalmazhat (17D. 

ábra) [219]. 

ECD spektroszkópia alkalmazásával meghatároztuk a peptidek oldatbeli 

konformációját. Vízben, TFE oldószerben (α-hélix indukáló), valamint a két oldószer 

elegyében (melyek a sejtfelszíni HLA molekula és az oldatban lévő peptid 

kölcsönhatásának közegét modellezik) felvett ECD spektrumok alapján információt 

kaphatunk a peptidek konformációjának stabilitásáról, vagy oldószer-érzékenységéről 

[220, 221]. Az oldatról felvett ECD görbe a különböző konformerek ECD 

spektrumának összessége. Az egyes konformációk (pl. periodikusan (β-redők, hélixek) 

vagy aperiodikusan (kanyar típusok) rendezett, vagy rendezetlen) ECD spektruma jól 

meghatározott, sávjait az nπ* és ππ* átmenetek határozzák meg (18. ábra) [222].  

Az α-hélix ECD spektrumára jellemző egy 

széles negatív sáv λ ~ 222 nm 

hullámhosszon (nπ* átmenet), egy negatív 

sáv λ ~ 208 nm-nél és egy intenzív pozitív 

sáv λ ~ 192 nm-en (ππ* átmenet) [223, 

224]. A β-redő ECD görbéje gyengébb 

intenzitással tartalmaz egy negatív sávot λ 

~ 215 nm-en (nπ* átmenet) és egy pozitív 

sávot λ ~ 198 nm-nél (ππ* átmenet). A 

különböző kanyar típusok is azonosíthatók 

jellemző királis hozzájárulásaik alapján. 

Az I-es és III-as β-kanyar ECD spektruma 

hasonlít az α-hélix ECD spektrumához, 

azonban a sávok intenzitása gyengébb, a ππ* sávok kisebb hullámhossz tartomány felé, 

míg az nπ* sávok nagyobb hullámhossz tartomány felé tolódnak el [225]. A II-es β-

kanyar görbéje a β-redő ECD spektrumához hasonlít, a sávok 5-10 nm-rel a nagyobb 

hullámhossz tartomány felé tolódnak el. Az inverz γ-kanyar ECD spektruma tartalmaz 

egy negatív sávot λ ~ 230 nm-en (nπ*) és egy pozitív sávot λ ~ 190 nm-en (ππ*) [226]. 

Az inverz γ-kanyar és a II-es β-kanyar ECD spektruma nem különböztethető meg. A 

rendezetlen szerkezetek ECD spektruma tartalmaz egy intenzív negatív sávot λ ~ 200 

 

18. ábra. Az α-hélix (piros), β-redő (kék) 

és rendezetlen (zöld) konformációk 

jellemző ECD görbéi (forrás: Hollósi, 

2004.) 
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nm-en, λ ~ 230 nm-nél egy gyenge negatív vállal. Hasonló ECD spektrummal, de 

enyhe pozitív váll megjelenésével jellemezhető a poliprolin II hélix [227, 228].  

A különböző oldószerek hatására a spektrumokban bekövetkező változások 

információt adhatnak a peptidek konformációinak oldószerfüggéséről. Ezért TFE 

oldószerben (hélix-indukáló hatású, hidrogén-híd stabilizáló környezetet biztosít), 

víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben és vízben (hidrogén-híd destabilizáló környezetet 

biztosít) felvett spektrumok alapján meghatároztuk a szintetikus peptidek oldatbeli 

konformációját az 6.5.2.4 fejezetben leírtak szerint. A Dsg3 T-sejt epitóp régió 

szintetikus peptidek méréseit Dr. Majer Zsuzsa vezetésével, az ELTE Kiroptikai 

Spektroszkópiai Laboratóriumában végeztük. A Dsg3 T-sejt epitóp régiók N-terminális 

felől rövidített származékainak oldatbeli szerkezet meghatározását Dr. Majer Zsuzsa 

végezte. Az ECD értékeket aminosav egységre számolt moláris ellipticitásban adtuk 

meg ([]MR / deg cm
2
/dmol, ahol MR = mean residue). A peptidekről a három 

oldószerben felvett ECD spektrumokat jellemző sávok szélsőértékéhez tartozó 

hullámhossz és intenzitás értékeket, valamint a negatív π-π* és n-π* sávok 

intenzitásának arányát a 14. táblázatban foglaltuk össze. 
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14. táblázat. Az alkalmazott oldószerek hatása a szintetikus peptidek másodlagos szerkezetére ECD spektroszkópia alapján [219]. (Oldatbeli konformáció 

értelmezése R > 0,5 esetén α-hélix, R < 0,5 esetén 310 hélix [229, 230].) 

Kód 
Oldószer 

(V/V) 

Sáv maximumhoz tartozó hullámhossz (és 

intenzitás)  

λ / nm ([θ]MR × 10
3
 (deg × cm

2 
× dmol

-1
)) 

R* Negatív π- π* 

és n- π* sávok 

intenzitásának 

aránya 

Dsg3/189-205 

 

TFE 190,6 (24,7) 205,8 (-16,3) 219,6 (-11,0) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 190,4 (14,9) 205,2 (-14,0) 221,0 (-7,7) 0,6 

H2O 198,2 (-13,1)  228,2 (-1,2) 0,1 

Dsg3/190-205 

TFE 190,6 (26,6) 206,1 (-16,8) 220,7 (-12,3) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 190,2 (19,7) 205,8 (-15,3) 220,2 (-9,3) 0,6 

H2O 184,1 (-1,9) 

198,8 (-14,9) 

 225,5 (-1,4) 0,1 

Dsg3/192-205 

TFE 190,1 (20,0) 205,6 (-14,0) 219,2 (-10,1) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 188,9 (7,5) 203,3 (-9,8) 222,2 (-3,8) 0,4 

H2O 183,6 (-1,3) 

198,8 (-12,7) 

 227,5 (-1,0) 0,1 

Dsg3/194-205 

TFE 188,6 (6,4) 203,0 (-8,0) 224,2 (-3,3) 0,4 

TFE:H2O = 1:1 187,1 (2,9) 200,0 (-9,3) 225,3 (-2,6) 0,3 

H2O 183,8 (-4,8)  

198,8 (-13,6) 

 228,8 (-0,7) 0,05 

Dsg3/206-222 

 

TFE 191,0 (52,9) 207,8 (-24,4) 219,8 (-21,8) 0,9 

TFE:H2O = 1:1 188,8 (18,7) 205,2 (-12,6) 219,8 (-9,2) 0,7 

H2O 197,8 (-12,0)  226,0 (-2,2) 0,2 

Dsg3/208-222 

TFE 189,9 (39,2) 207,1 (-22,4) 219,2 (-16,3) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 187,1 (9,8) 203,8 (-10,6) 221,0 (-6,0) 0,6 

H2O 197,7 (-11,6)  228,8 (-1,2) 0,1 

Dsg3/210-222 

TFE 189,6 (28,9) 206,1 (-16,0) 220,5 (-11,8) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 186,3 (8,4) 202,5 (-9,2) 220,5 (-5,3) 0,6 

H2O 197,0 (-12,4)  225,5 (-1,2) 0,1 

*R=moláris ellipticitás értékek aránya λ222/λ206-nél (negatív π-π* sáv moláris ellipticitása / n-π* sáv moláris ellipticitása) 
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14. táblázat folytatása [219]. 

Kód 
Oldószer 

(V/V) 

Sáv maximumhoz tartozó hullámhossz (és 

intenzitás)  

λ / nm ([θ]MR × 10
3
 (deg × cm

2 
× dmol

-1
)) 

R* Negatív π- π* 

és n- π* sávok 

intenzitásának 

aránya 

Dsg3/342-358 

 

TFE 191,0 (41,4) 206,8 (-20,5) 219,8 (-15,9) 0,8 

TFE:H2O = 1:1 190,2 (18,2) 205,8 (-12,8) 220,4 (-8,4) 0,7 

H2O 183,6 (1,6)  

197,6 (-13,8) 

 228,0 (-1,2) 0,1 

Dsg3/343-358 

TFE 191,6 (34,1) 207,3 (-15,6) 219,7 (-12,1) 0,8 

TFE:H2O = 1:1 189,9 (13,2) 204,8 (-9,5) 221,7 (-5,4) 0,6 

H2O 197,5 (-13,3)  230,1 (-0,4) 0,03 

Dsg3/345-358 

TFE 191,1 (30,0) 207,1 (-14,0) 220,0 (-10,2) 0,7 

TFE:H2O = 1:1 190,1 (10,1) 203,5 (-7,2) 222,0 (-3,1) 0,4 

H2O n.a.
#
 n.a. n.a. n.a. 

Dsg3/347-358 

TFE 190,9 (9,9) 205,8 (-4,5) 222,2 (-2,8) 0,6 

TFE:H2O = 1:1 190,1 (2,0) 202,0 (-3,5) 221,0 (-1,3) 0,4 

H2O 197,7 (-5,3)  228,1 (-0,06) 0,01 

Dsg3/761-777 

 

TFE 189,2 (24,3) 207,2 (-13,0) 219,8 (-11,0) 0,9 

TFE:H2O = 1:1 183,4 (2,3)  

199,2 (-7,7) 

 228,0 (-1,8) 0,2 

H2O 196,4 (-10,3)  226,0 (-1,1) 0,1 

Dsg3/763-777 

TFE 188,6 (16,3) 205,8 (-9,4) 218,2 (-7,1) 0,8 

TFE:H2O = 1:1 183,3 (1,2) 

198,0 (-8,4) 

 222,5 (-1,7) 0,2 

H2O 197,0 (-10,3)  226,0 (-1,1) 0,1 

Dsg3/764-777 

TFE 188,9 (12,3) 204,8 (-9,8) 219,2 (-6,2) 0,6 

TFE:H2O = 1:1 182,6 (0,9) 

197,2 (-8,4) 

 226,0 (-1,4) 0,2 

H2O 196,2 (-10,8)  226,0 (-1,0) 0,1 

Dsg3 766-777 

TFE 184,8 (3,9) 

199,8 (-5,0) 

 226,3 (-2,1) 0,4 

TFE:H2O = 1:1 196,7 (-6,9)  228,0 (-1,1) 0,2 

H2O 196,2 (-8,1)  231,1 (-0,4) 0,05 

*R=moláris ellipticitás értékek aránya λ222/λ206-nél (negatív π-π* sáv moláris ellipticitása / n-π* sáv moláris ellipticitása); 
#
 n.a.: nincs adat
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A 17mer peptidek (Dsg3/189-205, 

Dsg3/206-222, Dsg3/342-358, 

Dsg3/761-777) TFE oldószerben 

felvett ECD spektruma egy pozitív 

és negatív π-π* sáv párt (λ ~ 190 

nm és λ ~ 206-208 nm környéke) és 

egy széles n-π* sávot (λ ~ 222 nm 

körül) tartalmaz, ami rendezett, 

helikális (főként α-hélix) 

konformáció jelenlétére utal (14. 

táblázat, 19. ábra). A Dsg3/206-

222 és Dsg3/342-358 peptidről 

felvett ECD spektrumokban a sávok helye és intenzitása nagyon hasonló, ami arra utal, 

hogy konformer populációjukban csak kismértékben különböznek. Rendezett szerkezet 

jellemző ezekre a peptidekre, 50%-nál nagyobb α-hélix tartalommal. A Dsg3/189-205 

és Dsg3/761-777 peptid esetén a sávok intenzitása kisebb, ez alapján konformer 

populációjukban a rendezett szerkezetek aránya kisebb (α-hélix tartalom ~ 30%). A 

Dsg3/189-205 peptid ECD spektrumában található egyenlőtlen negatív sávok 310 hélix 

jelenlétére is utalhatnak [219]. 

 A Dsg3/189-205, Dsg3/206-222 és 

Dsg3/342-358 peptidek víz/TFE 

(1:1, v/v) oldószer elegyben felvett 

ECD spektrumára egy pozitív (λ ~ 

190 nm) és egy negatív (λ ~ 205 

nm) π-π* sáv, valamint egy széles 

negatív n-π* sáv (λ ~ 220 nm) 

jellemző (14. táblázat, 20. ábra). A 

sávok intenzitása kisebb (kevesebb 

α-hélix tartalom), mint TFE 

oldószer esetén. Az n-π* sáv és 

negatív π-π* sáv arányának 

változása a konformer elegyben rövidebb helikális szerkezetek (310 hélix) jelenlétére 

utal [229, 230]. A helikális szerkezetek mellett rendezetlen szerkezet és kisebb 

19. ábra. A 17mer peptidek ECD spektrumai 

TFE oldószerben [219]. 

20. ábra. A 17mer peptidek ECD spektrumai 

víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben [219]. 
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rendezett egységek (kanyarok) jelenléte is megfigyelhető. Ezekből az eredményekből 

arra következtethetünk, hogy a Dsg3/189-205, Dsg3/206-222 és Dsg3/342-358 

peptidnél megfigyelhető rendezett szerkezetek kialakulása nem csupán a TFE szerkezet 

indukáló hatásának köszönhető.  A Dsg3/761-777 peptid esetén a rendezetlen, vagy 

PPII a jellemző szerkezet, amire az ECD spektrumában jelenlévő gyenge pozitív sáv (λ 

~ 183 nm), erősebb negatív sáv (π-π*, λ = 199 nm) és széles gyenge negatív sáv (n-π*, 

λ ~ 228 nm körül) jelenléte utal (14. táblázat, 20. ábra). Ez alapján a Dsg3/761-777 

peptid rendezett szerkezeti elemeinek kialakulása sokkal inkáb függ az oldószer 

típusától, mint az előbbi három peptid esetén [219]. 

 Vízben oldva a 17mer peptidek 

főként rendezetlen/PPII 

szerkezetet vesznek fel, melyre az 

ECD spektrumok széles, nagy 

intenzitású negatív sávja (λ ~ 200 

nm) és a sáv gyenge negatív válla 

(λ ~ 225-230 nm) utal (14. 

táblázat, 21. ábra). A Dsg3/206-

222 és Dsg3/761-777 peptid esetén 

a λ ~ 198 nm-nél található negatív 

sáv intenzitása kisebb, mint a 

Dsg3/189-205 és Dsg3/342-358 

peptidek esetén. Az utóbbi két peptid konformer elegye főként rendezetlen/PPII hélix 

konformereket tartalmaz [219]. 

 

 

 

 

 

 

 

21. ábra. A 17mer peptidek ECD spektrumai 

vízben [219]. 
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TFE oldószerben vizsgálva a 

Dsg3/189-205 peptid N-terminális 

felől rövidített származékainak 

másodlagos szerkezetét (14. 

táblázat, 22A. ábra), a Dsg3/190-

205 és Dsg3/192-205 peptid esetén 

nem tapasztaltunk jelentős 

különbséget a 17mer peptidhez 

képest. Az ECD spektrumok 

rendezett, helikális szerkezet (főként 

α-hélix), valamint kisebb arányban 

rendezetlen és β-redő szerkezet 

jelenlétére utalnak. A Dsg3/194-205 

peptid esetében azonban az ECD 

görbe alakja, a jelentősen kisebb sáv 

intenzitások, valamint a számított 

alacsony α-hélix tartalom (~5%) a 

rendezetlen és β-redő, vagy β-kanyar 

szerkezetek nagyobb arányú 

jelenlétére utal. Ezen ECD 

eredmények jó egyezést mutatnak a 

Chou-Fasman predikció 

eredményével (β-redő/β-kanyar 

szerkezetek (17A. ábra)). Víz/TFE 

(1:1, v/v) oldószer elegyben az ECD 

spektrumokat alacsonyabb 

intenzitású sávok, valamint az 

alacsonyabb hullámhossz tartomány 

felé tolódott, λ=206 nm-nél található 

sáv jellemzik (14. táblázat, 22B. 

ábra). 

 

  
22. ábra. A Dsg3/189-205 peptid és N-terminális felől 

rövidített származékainak ECD spektrumai TFE 

oldószerben (A), víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben 

(B) és vízben (C) [219]. 

 

A spektrumokban a helikális szerkezetre utaló jellemzők megmaradtak, ugyanakkor a 

konformer elegyekben a rendezetlen szerkezeti elemek aránya nőtt a TFE oldószerben 

meglévőkhöz képest. A sávok intenzitásának csökkenése legnagyobb mértékben a 
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Dsg3/192-205 peptid ECD spektrumában mutatkozik meg, ami a peptid nagyobb 

mértékű oldószer érzékenységére utal. A három rövidített peptid vízben felvett ECD 

spektruma nagyon hasonló, rendezetlen szerkezetre utaló elemeket tartalmaz (intenzív 

negatív sáv λ ~ 195-200 nm-nél, majd egy váll λ ~ 230 nm-nél (14. táblázat, 22C. 

ábra)) [219]. 

 

A Dsg3/206-222 peptid N-terminális 

felől rövidített származékainak TFE 

oldószerben felvett ECD spektrumai 

alapján (egy pozitív (λ ~ 190 nm) és 

egy negatív (λ ~ 206 nm) π-π* sáv, 

valamint egy széles negatív n-π* sáv 

(λ ~ 220 nm)) a konformer elegyek 

főként α-hélix szerkezeteket 

tartalmaznak (~60% (14. táblázat, 

23A. ábra)). Víz/TFE (1:1, v/v) 

oldószer elegyben a sávok intenzitása 

csökken, tehát a rendezetlen 

konformerek aránya nő (14. táblázat, 

23B. ábra). Ezen peptidek vízben U-

típusú (λ ~ 198 nm-nél intenzív 

negatív sáv, melyre λ ~ 226 nm-nél 

negatív váll szuperponálódik) ECD 

alakkal rendelkeznek, ami a 

rendezetlen szerkezetek 

dominanciájára utal (14. táblázat, 

23C. ábra). A Chou-Fasman 

predikció eredménye alapján a 

peptidszériában a periódikusan 

rendezett szerkezet dominál (17B. 

ábra) [219]. 

 

23. ábra. A Dsg3/206-222 peptid és N-terminális felől 

rövidített származékainak ECD spektrumai TFE 

oldószerben (A), víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben 

(B) és vízben (C) [219]. 
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A Dsg3/342-358 peptid N-terminális 

felől rövidített származékait 

vizsgálva TFE oldószerben a 

Dsg3/343-358 és Dsg3/345-358 

peptidre hasonló konformer 

populáció jellemző, mint a Dsg3/206-

222 peptidre és rövidített 

származékaira. Az ECD görbék 

lefutása hasonló (14. táblázat, 24A. 

ábra), a konformer elegy főként α-

hélixeket tartalmaz (~50%). A 

Dsg3/347-358 peptid ECD görbéje 

C-típusú (π-π*: λ ~ 200 nm-nél 

negatív sáv és alacsonyabb 

hullámhossz tartományban egy 

pozitív sáv; n-π*: λ ~ 220 nm-nél 

negatív sáv), alacsony intenzitású 

sávok jellemzik, mely a rendezetlen 

konformációs elemek mellett főként 

β-kanyarok (βI(III) kanyar) 

jelenlétére utal (14. táblázat, 24A. 

ábra). Víz/TFE (1:1, v/v) oldószer 

elegyben a Dsg3/342-358 

peptidszéria esetén is nő a 

rendezetlen szerkezetű konformerek 

aránya az elegyben (14. táblázat, 

24B. ábra). 

 

24. ábra. A Dsg3/342-358 peptid és N-terminális felől 

rövidített származékainak ECD spektrumai TFE 

oldószerben (A), víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben 

(B) és vízben (C) [219]. 

A vízben felvett ECD spektrumok esetén, a 17mer peptidhez képest a rövidített 

származékok ECD spektrumaiban λ ~ 225 nm-nél található sávra vörös eltolódás 

(nagyobb hullámhosszak felé) jellemző. A Dsg3/347-358 peptid esetén a λ ~ 200 nm-

nél található sáv intenzitása jelentős mértékű csökkenést mutat (14. táblázat, 24C. 

ábra). Shanmugam és Polavarapu eredményei [231] alapján az ilyen típusú spektrum a 

konformer elegyben jelentős mértékű PPII-típusú konformáció (rendezetlen és PPII 
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konformációk keveréke) hozzájárulását mutatja. A predikció eredménye szerint a 

peptidszériában - a Dsg3/206-222 szériához hasonlóan - a periódikusan rendezett 

szerkezet dominál (17C. ábra) [219]. 

 

TFE oldószerben a Dsg3/189-205, 

Dsg3/206-222 és Dsg3/342-358 

peptidszériákhoz képest a Dsg3/761-

777 peptid N-terminális felől 

rövidített származékaira alacsonyabb 

intenzitású ECD spektrumok 

jellemzők. Ez alapján konformer 

elegyükben a helikális struktúra 

aránya kisebb, mint az előbbi három 

széria esetében (14. táblázat, 25A. 

ábra). A Dsg3/766-777 peptidre C-

típusú ECD görbe jellemző, ami 

rendezetlen szerkezet mellett β-

kanyar konformerek (β-I(III)) 

jelenlétére utal. Víz/TFE (1:1, v/v) 

oldószer elegyben a Dsg3/761-777 

peptidszéria minden peptidje U-típusú 

ECD görbével rendelkezik, λ ~ 225-

231 nm-nél gyenge negatív sávval 

(14. táblázat, 25B. ábra). A rendezett 

szerkezetek (főként kanyarok) mellett 

a rendezetlen konformerek nagyobb 

arányú jelenléte a peptid gerinc 

nagyobb flexibilitását jelzi. A 

Dsg3/761-777 széria tagjaira víz/TFE 

(1:1, v/v) oldószer elegyben nagyon 

hasonló ECD spektrum jellemző, 

mint az előbbi három peptidszéria 

tagjainak vízben felvett ECD 

spektruma. 

 

 

25. ábra. A Dsg3/761-777 peptid és N-terminális felől 

rövidített származékainak ECD spektrumai TFE 

oldószerben (A), víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben 

(B) és vízben (C) [219]. 
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A konformer elegyekben a rendezetlen konformáció sokkal nagyobb arányban van 

jelen, mint a másik három peptidszéria esetében, ami a rendezett szerkezeti elemek 

instabilitására, nagyfokú oldószer érzékenységre utal. A Dsg3/761-777 széria ECD 

eredményei alapján a konformer elegyekben izolált kanyar szerkezetek figyelhetők 

meg, ami jó egyezést mutat a Chou-Fasman predikció eredményével (17D. ábra) [219]. 

4.2.4. A szintetikus peptidek stabilitása és egészséges donorok PBMC sejtjein 

meghatározott in vitro citotoxikus hatása 

Az in vitro vizsgálatok előtt meghatároztuk a T-sejt epitóp régió szintetikus peptidek 

stabilitását szérummentes RPMI-1640 sejttenyésztő médiumban. A szintetikus 

peptideket szérummentes RPMI-1640 médiumban oldottuk. A Dsg3/206-222, 

Dsg3/342-358, Dsg3/343-358 és a Dsg3/345-358 peptid a teljes feloldódáshoz öt perc 

ultrahangos kezelést igényelt. A peptidek stabilitását 37°C-on inkubálva 0, 24 és 48 óra 

elteltével vizsgáltuk RP-HPLC-vel az 6.5.2.5. fejezetben leírtaknak megfelelően. A 

vizsgált körülmények között a Dsg3/761-777 peptidhez hasonlóan (26. ábra) minden 

peptid megőrizte stabilitását 48 órán át [219].  

26. ábra. A szérummentes RPMI-1640 sejttenyésztő médium és a médiumban oldott Dsg3/761-777 

peptid 0, 24 és 48 óra inkubálást követően felvett RP-HPLC kromatogramja. A kromatogram 4. 

csúcsa reprezentálja a Dsg3/761-777 peptidet, míg az 1-3. és 5-10. csúcsok az RPMI-1640 

komponensei [219]. 



74 
 

Négy koncentrációban (0,5, 5, 50, 500 µM) vizsgáltuk a peptidek in vitro citotoxikus 

hatását egészséges donorok véréből izolált PBMC sejteken kolorimetriás tetrazólium 

(MTT) teszt alkalmazásával az 6.7.5. fejezetben leírtak szerint.  A tesztben az IC50 

értéke a Dsg3/342-358 peptid esetén 252 µM-nak, míg a Dsg3/345-358 peptid esetén 

290 µM-nak adódott. A többi peptid a vizsgált legmagasabb koncentrációban (500 µM) 

sem mutatott citotoxikus hatást in vitro (15. táblázat) [219]. 

15. táblázat. A szintetikus peptidek MTT teszt alkalmazásával meghatározott IC50 értéke PBMC 

sejteken [219]. 

Kód IC50 [μM] 

Dsg3/189-205 > 500 

Dsg3/190-205 > 500 

Dsg3/192-205 > 500 

Dsg3/194-205 > 500 

Dsg3/206-222 > 500 

Dsg3/208-222 > 500 

Dsg3/210-222 > 500 

Dsg3/342-358 252 

Dsg3/343-358 > 500 

Dsg3/345-358 290 

Dsg3/347-358 > 500 

Dsg3/761-777 > 500 

Dsg3/763-777 > 500 

Dsg3/764-777 > 500 

Dsg3/766-777 > 500 

 

4.2.5. A szintetikus peptidek in vitro T-sejt választ kiváltó hatásának 

meghatározása PV beteg és egészséges donorok PBMC sejtjeinek stimulálásával 

A szintetikus peptidekkel két párhuzamosban 20 órán át 25 µM peptid koncentrációban 

stimuláltuk 3 PV beteg és 3 egészséges donor vérből izolált PBMC sejtjeit. A minták 

jellemzőit a 16. táblázat tartalmazza. A PBMC sejtek izolálása az 6.7.2. fejezetben, 

stimulálásuk pedig az 6.7.3. fejezetben leírtaknak megfelelően történt. 
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16. táblázat. A donorok bemutatható klinikai jellemzői [219]. 

Donor 

kódja 
Kor Nem Tünet Dsg3 ELISA

a
 

Donor 

besorolása 

P1 47 ♀ bőr és nyálkahártya hólyagok Dsg3 + PV 

P2 64 ♀ nyálkahártya hólyagok Dsg3 + PV 

P3 54 ♀ bőr és nyálkahártya hólyagok Dsg3 + PV 

D1 44 ♀ - n.a. egészséges 

D2 59 ♂ - n.a. egészséges 

D3 28 ♀ - n.a. egészséges 
a
Mesacup Dsg-3 (MB-RG7685EC-D) ELISA alapján 

A PBMC kultúrák stimulációját követően begyűjtöttük a felülúszókat, majd az 6.7.4. 

fejezetben leírtak szerint meghatároztuk a termelődött IFN-γ koncentrációját szendvics 

ELISA segítségével. A csak sejttenyésztő médiummal stimulált PBMC kultúrák 

felülúszójából mért IFN-γ koncentrációt negatív (kezeletlen) kontrolnak tekintettük. 

Nemspecifikus pozitív kontrol gyanánt Staphylococcus enterotoxin B-vel (SEB) 

kezeltünk PBMC sejteket. 

A kísérletsorozatban meghatározott 50 pg/ml (± 25 pg/ml) IFN-γ koncentráció 

küszöbértéket az egészséges donortól származó kezeletlen PBMC sejtek felülúszójából 

mért IFN-γ koncentrációk átlagából határoztuk meg [219]. A 27. ábrán feltüntetett 

eredmények két párhuzamos mérésből származó IFN-γ koncentráció átlagát mutatják 

be. Az esetek kb. egyharmadában az ELISA eredmények standard deviációja (SD) 

nagyobb volt, mint 25%, ami előfordulhat az IFN-γ koncentráció felülúszóból történő 

meghatározásakor [232]. Ennek ellenére a beteg (27A. ábra) és az egészséges (27B. 

ábra) donorok PBMC sejtjeinek peptidekkel történő stimulálását követően jelentős 

különbség figyelhető meg az IFN-γ koncentrációk mintázatában. Az egészséges 

donorok esetében a mért IFN-γ koncentrációk általában nem haladták meg a 

küszöbértéket (50 pg/ml ± 25 pg/ml) [219]. Ez alól kivételt képez a D1 donor PBMC 

sejtjeinek Dsg3/189-205 és Dsg3/763-777 peptiddel, illetve a D3 donor PBMC 

sejtjeinek Dsg3/210-222 és Dsg3/206-222 peptiddel történő stimulációját követően 

tapasztalt megnövekedett IFN-γ koncentráció (27B. ábra) [219].   
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27. ábra. Három PV beteg donor (A) és három egészséges donor (B) PBMC kultúrájának 2-2 

párhuzamos kísérletben szintetikus peptidekkel (c = 25 µM) történő 20 órás in vitro stimulálását 

követően ELISA teszttel meghatározott IFN-γ koncentrációinak átlaga [219]. (kitöltött jelek: SD < 

25%, üres jelek: SD > 25%, sárga sáv: 50 pg/ml ± 25 pg/ml küszöbérték, 17mer peptidek 

bekeretezve) 

A kísérletek eredményeit tekintve a Dsg3/189-205 szériába tartozó peptidek hatására 

változó IFN-γ koncentráció mintázat figyelhető meg a betegek (P1, P2, P3) PBMC 

kultúráinak stimulációjakor (27A. ábra). A 17mer Dsg3/189-205 peptid nem mutatott 

stimuláló hatást egyik beteg PBMC sejtjein sem. Egyedül a Dsg3/192-205 peptid 

hatására volt küszöbérték feletti IFN-γ koncentráció mérhető mindhárom beteg PBMC 

kultúrájának felülúszójában [219]. 

A Dsg3/206-222 széria peptidjeivel stimulálva a betegek PBMC kultúráit azt 

tapasztaltuk, hogy a P1 donor esetén a Dsg3/206-222 és Dsg3/208-222 peptid, a P2 

donor esetében a Dsg3/208-222 és Dsg3/210-222 peptid, a P3 donor esetében pedig a 

Dsg3/206-222 peptid hatására haladta meg az IFN-γ koncentráció a küszöbértéket 

(27A. ábra) [219].  

A Dsg3/342-358 széria peptidjeit tekintve a P1 donor PBMC kultúráján a Dsg3/342-

358, Dsg3/345-358 és Dsg3/347-358 peptid, a P2 donor sejtjein a Dsg3/342-358 peptid 

(SD > 25%), a P3 donor sejtjein pedig a Dsg3/342-358 és Dsg3/345-358 peptid, 

valamint 25%-nál nagyobb SD értékkel a Dsg3/347-358 peptid mutatott stimuláló 

hatást (27A. ábra) [219]. 

A Dsg3/761-777 peptid N-terminális felől rövidített származékai mutatták a 

legegységesebb hatást a betegek PBMC kultúráin, az IFN-γ koncentrációk a 

küszöbérték felett voltak a P1 és P2 beteg donor esetében is. A P3 donornál a 
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Dsg3/764-777 és Dsg3/763-777 peptid hatására haladta meg az IFN-γ koncentráció a 

küszöbértéket (27A. ábra). Ebből adódóan a Dsg3/761-777 peptid rövidített 

származékai a beteg donorok PBMC kultúráin kimagaslóan hatásosnak, ugyanakkor az 

egészséges donorok PBMC kultúráin szinte teljesen inaktívnak bizonyultak (27B. 

ábra). Ezzel szemben a 17mer Dsg3/761-777 peptid in vitro stimuláló hatása nem volt 

kielégítő [219].  
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5. Eredmények összefoglalása 

5.1. A Dsg1 és Dsg3 fehérjék B-sejt epitóp régióinak térképezése szintetikus 

peptidek alkalmazásával 

Diagnosztikai célokra alkalmazható szintetikus antigének fejlesztésének alapvető 

feltétele az antigén determinánsok (B-sejt epitópok) feltérképezése a fehérje antigénen 

belül. A folytonos lineáris B-sejt epitóp térképezés egyik egyszerű, ugyanakkor 

hatékony módja az immundomináns fehérje másodlagos szerkezet predikció alapján 

kiválasztott szakaszainak lefedése szintetikus átlapoló peptidekkel. Munkánk során, az 

ily módon megtervezett, Dsg1 és Dsg3 fehérje szekvencián alapuló tűhegy hordozóhoz 

kötött 15mer peptideket állítottunk elő, majd az általunk optimalizált ELISA módszer 

segítségével vizsgáltunk a szintetikus peptidek szérum autoantitestek általi felismerését 

PV, PF betegek és egészséges donorok mintáinak alkalmazásával. Összesen 45 Dsg1 és 

47 Dsg3 fehérje szekvencián alapuló átlapoló peptidet állítottunk elő két kópiában 

hidroxipropilmetakrilát tűhegyen. A szintézis sikerességét és a tűhegyhez kötött 

aminosavak mennyiségét aminosav analízissel ellenőriztük néhány kiválasztott 

reprezentatív tűhegy esetén. Módszerünkkel a Dsg1 fehérje extracelluláris részén belül 

öt (Dsg1/86-110, Dsg1/196-220, Dsg1/226-250, Dsg1/326-340, Dsg1/486-520), a Dsg3 

fehérje extracelluláris részén belül pedig négy (Dsg3/64-78, Dsg3/330-344, Dsg3/375-

399, Dsg3/446-460) lineáris epitóp régiót azonosítottunk [217]. Az epitóp régiók 

elhelyezkedését a Dsg1 és Dsg3 fehérjéken belül a 28. ábrán bemutatott 3D homológia 

modelleken (6.2.1.2. fejezet) szemléltetem. 
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28. ábra. Az általunk meghatározott lineáris B-sejt epitóp régiók a humán Dsg1 (a) és Dsg3 (b) 

fehérjék 3D homológia modelljén bemutatva. Piros szalagok: a régiók 5/5 Dsg1 pozitív és 3/3 

Dsg1,3 pozitív beteg szérum autoantitestjei által felismerve. Kék szalagok: Dsg1 szekvencián 

alapuló peptidek esetén a régiók 4/5 Dsg1 pozitív és 3/3 Dsg1,3 pozitív beteg szérum autoantitestjei 

által, míg Dsg3 szekvencián alapuló peptidek esetén a régiók 5/6 Dsg3 és Dsg1,3 pozitív beteg 

szérum autoantitestjei által felismerve [217]. 

Eredményeinket összevetettük a 2.11. fejezetben összefoglalt, a Dsg1 és Dsg3 fehérje 

B-sejt epitóp térképezése terén elért eddigi eredményekkel (2. táblázat). 

Megállapíthatjuk, hogy Hacker-Foegen és munkatársai tanulmányához [185] 

viszonyítva kísérleteink során azonosítani tudtunk öt lehetséges epitóp régiót, ezzel 

bemutatva, hogy nem csak konformációs, de folytonos lineáris epitóp régiók is 

találhatók a Dsg1 fehérje extracelluláris részén belül. A Dsg3 fehérje extracelluláris 

szakaszán belül négy lehetséges epitóp régiót azonosítottunk, melyek közül kettőt 

(Dsg3/375-399, Dsg3/446-460) eddig még nem írtak le az irodalomban [217]. 

Eredményeinket Bhol és munkatársai eredményeivel [187] összevetve elmondható, 

hogy az általuk meghatározott Dsg3/50-79 epitóp régióhoz képest sikerült 

azonosítanunk egy kisebb epitóp régiót, a Dsg3/64-78 szekvenciát. A kísérleteink során 

a Bhol kutatócsoportja által meghatározott másik epitóp régiót (Dsg3/200-229) lefedő 

tűhegy hordozóhoz kötött átlapoló peptidekkel szemben a vizsgált PV és PF beteg 
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szérum minták autoantitestjei nem mutattak jelentős mértékű felismerést (4.1.2. fejezet, 

10. táblázat), ezért ezen a szekvencián belül nem azonosítottunk epitóp régiót. A 

Dworschak és munkatársai által ismertetett eredményekkel [188] összevetve 

megállapíthatjuk, hogy az általuk meghatározott Dsg3/333-365 epitóp régióhoz képest 

a tűhegy hordozóhoz kötött peptidek immunszerológiai vizsgálatának eredményeként 

mi egy kisebb (Dsg3/330-344) epitóp régiót határoztunk meg, ezen kívül az általunk 

végzett kísérletekben a betegek szérum autoantiestjei a Dsg3/64-78 és Dsg3/375-399 

szekvenciákat lefedő peptideket is felismerték [217]. 

Az általunk meghatározott lineáris Dsg1 és Dsg3 epitóp régiók beteg 

szérummintánkénti felismerését a 17. táblázatban foglaltam össze. Eredményeink azt 

mutatják, hogy a korábban Dsg1, illetve Dsg3 pozitívként azonosított betegek szérum 

autoantitestjei képesek felismerni Dsg1 és Dsg3 fehérje szekvencián alapuló peptideket 

is [217].  

17. táblázat. Az általunk meghatározott valószínűsített Dsg1 és Dsg3 epitóp régiók 

szérummintánkénti felismerése. A szürkével kiemelt minták eredményei a klinikai diagnózissal jó 

egyezést mutatnak [217]. 

 Dsg1+
a
 Dsg1,3+

a
 Dsg3+

a
 

Fehérje Szekv.
b
 11542 11185 11190 11524 11873 11096 11696 11608 10915 11689 11205 

Dsg1 

86-110 - + + + + + + + + - + 

196-220 + + + + + + + + + - + 

226-250 + + + + + + + + + - + 

326-340 - + + + + + + + + + + 

486-520 - + + + + + + + + - + 

  11542 11185 11190 11524 11873 11096 11696 11608 10915 11689 11205 

Dsg3 

64-78 + - + - + + - + + + + 

330-344 + + + - - + + + - + + 

375-399 + - + - + + + + - + + 

446-460 - + + - - + + + + - + 
a
A kereskedelmi forgalomban kapható Mesacup Dsg-1 (MB-RG7680EC-D) és Dsg-3 (MB-RG7685EC-D) 

ELISA tesztek eredményei alapján. 

+: felismerés; -: nincs felismerés (a 4.1.1. fejezetben meghatározott kritérium alapján) 
b
Az azonosított lehetséges epitóp régiók szekvenciája. 

A kiemelt szérummintákkal (11185, 11524, 11873, 11096, 11696, 11608, 11689) 

kapott eredményeink jó egyezést mutatnak a minták klinikai karakterizációjával. Az 

11542 és 11190 Dsg1 pozitív szérumminták autoantitestjei Dsg3 epitóp régiókat is, míg 

az 10915 és 11205 Dsg3 pozitív szérumminták autoantitestjei Dsg1 epitóp régiókat is 

felismertek. Ezek az eredmények összhangban lehetnek azzal a ténnyel, hogy az 

autoimmun bőrbetegségek előrehaladtával több fehérje érintettsége is kialakulhat, amit 

eredményezhet az ilyen típusú fehérjék nagyfokú homológiája [217]. Az 11096 és 

11696 szérumminta ugyanattól a betegtől származik, két különböző időpontból. A 
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későbbi minta (11696) esetén a karakterizációhoz alkalmazott Mesacup Dsg-3 (MB-

RG7685EC-D) ELISA teszttel a korábbinál alacsonyabb titert mértek, ami megegyezik 

a kísérleteink során kapott eredményekkel, azaz az individulális peptidek szérum 

autoantitestek általi csökkent felismerésével [217]. Az azonosított epitóp régiók főként 

a többi desmoglein fehérjével mutattak homológiát, néhány - a találati listában hátrébb 

sorolt - hipotetikus és baktérium eredetű fehérjétől eltekintve. A Dsg1/196-220 

lehetséges epitóp régió homológiát mutatott egy másik, a humán proteomból származó 

epitóp peptiddel [217]. 

5.2. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik oldatbeli konformációja és in vitro T-sejt választ kiváltó hatása 

In vitro T-sejt válasz kiváltására szintetikus peptidek ugyanúgy alkalmasak lehetnek, 

mint a rekombináns fehérjék. A szintetikus peptidek valószínűleg nem mennek 

keresztül az antigénprezentáló sejtek általi felvételen és feldolgozáson, ehelyett 

szolubilis MHC (HLA) mulekulákhoz kötődve, vagy az APC-k MHC (HLA) 

molekuláján történő peptidkicserélődéssel válnak bemutathatóvá a T-sejtek számára 

[91, 94, 93]. Szintetikus peptid antigénként történő in vitro alkalmazhatósága jelentős 

mértékben függ a peptid tulajdonságaitól. A megfelelő in vitro T-sejt válasz kiváltására 

képes peptidnek elsődleges szerkezete mellett számít oldhatósága (a sejttenyésző 

médiumban), stabilitása (az in vitro teszt körülményei között), citotoxikus hatása (az 

izolált PBMC sejteken ne legyen citotoxikus a stimuláláshoz alkalmazott 

koncentrációban) és hipotézisünk szerint, flexibilis oldatbeli konformációja. 

Kísérleteink során Dsg3 T-sejt epitóp régiókat lefedő peptidek és N-terminális felől 

rövidített származékaik e tulajdonságait és a peptidek in vitro T-sejt választ indukáló 

képességét vizsgáltuk. 

Szilárdfázisú peptidszintézissel, Fmoc/tBu stratégia alkalmazásával előállítottunk négy 

17mer (Dsg3/189-205, Dsg3/206-222, Dsg3/342-358, Dsg3/761-777) Dsg3 T-sejt 

epitóp régiót reprezentáló peptidet és N-terminális felől rövidített származékaikat 

(Dsg3/190-205, Dsg3/192-205, Dsg3/194-205, Dsg3/208-222, Dsg3/210-222, 

Dsg3/343-358, Dsg3/345-358, Dsg3/347-358, Dsg3/763-777, Dsg3/764-777, 

Dsg3/766-777) [219]. Az előállított peptideket kémiailag jellemeztük analitikai RP-

HPLC, ESI-MS és aminosavanalízis alkalmazásával. Vizsgáltuk a peptidek előző 

bekezdésben kiemelt kritikus tulajdonságait. Az in vitro vizsgálat körülményei közt 
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minden peptid stabil volt. A peptidek többsége jól oldódott RPMI-1640 sejttenyésztő 

médiumban, négy peptid (Dsg3/206-222, Dsg3/342-358, Dsg3/343-358, Dsg3/345-

358) azonban a teljes feloldódáshoz öt perc ultrahangos kezelést igényelt. Ha 

szükséges, a peptidek oldhatósága javítható körültekintően kiválasztott aminosavak 

cseréjével, az in vitro aktivitás megőrzése mellett. Az MTT teszt eredményei alapján a 

PBMC stimulációhoz alkalmazott koncentrációban egyik peptid sem volt citotoxikus in 

vitro [219]. 

Chou-Fasman predikcióval becsültük a Dsg3 T-sejt epitóp régiók (189-205, 206-222, 

342-358, 761-777) másodlagos szerkezetét. A 17mer peptidek és N-terminális felől 

rövidített származékaik oldatbeli konformációs tulajdonságait ECD spektroszkópia 

alkalmazásával határoztuk meg. Eredményeink azt mutatják, hogy a Dsg3/206-222 és 

Dsg3/342-358 17mer peptidek és N-terminális felől rövidített származékaik stabil 

rendezett szerkezettel rendelkeznek TFE oldószerben és víz/TFE (1:1, v/v) oldószer 

elegyben [219]. Az ECD eredmények egyeznek a Chou-Fasman predikció 

eredményeivel, ami az említett régiók periodikusan rendezett szerkezet (α-hélix vagy 

β-redő) felvételére irányuló hajlamát mutatja. Víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben a 

helikális szerkezet arányának csökkenése, míg a rendezetlen szerkezet arányának 

növekedése figyelhető meg a konformer elegyekben. A konformációs tulajdonságokat 

vízben vizsgálva minden peptid esetén rendezetlen szerkezetek dominálnak. A 189-205 

és 761-777 régió másodlagos szerkezet predikciója a rendezett szerkezeti elemek 

kisebb mértékű hozzájárulását mutatja (főként β-redő és izolált β-kanyar szerkezeteket 

jelez) és hosszabb rendezetlen szerkezetű szakaszok jelenlétét jelzi, amit a Dsg3/761-

777 peptid esetén az ECD eredmények teljes mértékben megerősítenek [219]. A 17mer 

Dsg3/189-205 peptid és N-terminális felől rövidített származékainak (Dsg3/190-205, 

Dsg3/192-205) ECD spektruma főként α-hélix szerkezeti elemek jelenlétét mutatja, 

míg a legrövidebb származék (Dsg3/194-205) konformer elegyében a 310 hélix, 

rendezetlen és β-redő szerkezet figyelhető meg. Víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben a 

rendezetlen szerkezetek aránya a Dsg3/192-205 peptid esetében jelentősen nő (ami 

nagyobb oldószer érzékenységre utal), vízben pedig minden rövidített származékra 

főként a rendezetlen szerkezeti elemek jellemzők. A Dsg3/761-777 peptid N-terminális 

felől rövidített származékaira az összes többi vizsgált peptidnél alacsonyabb intenzitású 

spektrum jellemző TFE oldószerben, ami alacsonyabb rendezett szerkezet tartalomra 

utal. Az N-terminális felőli rövidítés a konformer elegyben fokozatosan csökkenő 
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rendezett szerkezet arányt eredményezett. A legrövidebb Dsg3/766-777 peptid C-

típusú ECD görbével rendelkezik, ami izolált β-kanyarok (βI(III)-kanyar) és 

rendezetlen szerkezet jelenlétére utal. Víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben a 

rendezetlen szerkezetek aránya jóval nagyobb, mint a többi peptidszéria esetén, ami 

nagyfokú oldószer érzékenységre utal. Az izolált β-kanyarokra utaló eredmények teljes 

mértékben megegyeznek a 761-777 régió Chou-Fasman predikció eredményével [219]. 

Míg a 17mer peptidek konformer elegyükben az α-hélix szerkezet túlsúlyát mutatják 

TFE oldószerben (és a legtöbb esetben víz/TFE (1:1, v/v) oldószer elegyben is), addig 

a rövidített peptidek hajlamosabbak az α-hélix jelenléte mellett β-szerkezetek (β-

kanyar, vagy β-redő) felvételére. A négy peptidszériát összehasonlítva a Dsg3/761-777 

széria és a Dsg3/192-205 peptid a rendezett szerkezeti elemek jelenlétét tekintve 

kimagaslóan nagy instabilitással rendelkezik, ami utalhat a peptidgerinc nagyfokú 

flexibilitására [219]. 

Eredményeink alapján szintetikus Dsg3 peptidek alkalmazásával megfigyelhető az in 

vitro T-sejt válasz különbsége PV betegek és egészséges donorok között. A Dsg3/192-

205, Dsg3/342-358, Dsg3/763-777 és Dsg3/764-777 peptidet alkalmazva PBMC sejtek 

stimulálására, egyértelmű különbség tehető PV beteg és egészséges donor közt [219].  

Összevetve a szintetikus Dsg3 peptidek konformációs eredményeit és in vitro T-sejt 

válasz kiváltó hatását, a Dsg3/192-205, Dsg3/763-777 és Dsg3/764-777 peptidek 

eredményei alapján feltételezhető, hogy a szintetikus peptid oldószer érzékenysége és a 

peptidgerinc nagyfokú flexibilitása fontos tulajdonság lehet a PV beteget az 

egészségestől megkülönböztető in vitro PBMC stimuláló hatás kiváltásának 

szempontjából [219].  

Egyedi peptidek helyett peptid szettek is alkalmasak lehetnek szintetikus antigénként 

való alkalmazásra. Eredményeink alapján érdemes megfontolni a Dsg3/192-205, 

Dsg3/342-358, Dsg3/763-777 és Dsg3/764-777 peptidek szintetikus antigén szett 

formájában történő további vizsgálatát.  
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6. Kísérleti rész 
 

6.1. Alkalmazott vegyszerek, műszerek 

 

6.1.1. Aminosavszármazékok, gyanták, tűhegy hordozó 

 

Elnevezés, kapacitás   Rövidítés, jelzés  Gyártó cég 

 

9-fluorenilmetiloxikarbonil-  Fmoc-AA   Iris Biotech  

aminosavszármazékok      (Marktredwitz, 

         Németország)   

4-(2’, 4’-dimetoxifenil-Fmoc- Rink-amid MBHA 

-aminometil)-fenoxiacetamido- 

-norleucil-MBHA-gyanta      

(0,36 mmol/g) 

                

nem-hasítható tűhegy hordozó  NCP    Mimotopes 

(66 nmol)        (Clayton, Victoria, 

         Ausztrália) 

 

6.1.2. Szintetikus munkához használt oldószerek, reagensek 

 

Elnevezés    Rövidítés, jelzés  Gyártó cég  

 

N, N’-diizopropilkarbodiimid   DIC   Sigma-Aldrich 

1-hidroxibenztriazol    HOBt   (St. Louis, Missouri, 

USA) 

1,8-diazabiciklo[5.4.0]undek-7-én  DBU 

trifluorecetsav     TFA 

N,N-diizopropiletilamin   DIEA 

1,2-etánditiol     EDT 

tioanizol, fenol, piperidin, ninhidrin 

HCl, ecetsav 

acetonitril     ACN 

trifluoretanol     TFE 

 

1-metil-2-pirrolidon    NMP   Merck 

         (Darmstadt, 

Németország) 

 

N, N-dimetilformamid   DMF   Molar 

diklór-metán     DCM   (Budapest, 

Magyarország) 

dietiléter 

dimetilszulfoxid    DMSO  

metanol     MeOH 

ecetsavanhidrid    Ac2O   
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6.1.3. Bioesszékhez alkalmazott oldószerek, reagensek, eszközök 

 

Elnevezés    Rövidítés, jelzés  Gyártó cég  

         

zselatin, 2-merkaptoetanol      Sigma-Aldrich 

nátrium dodecil szulfát   SDS   (St. Louis, Missouri, 

USA) 

polioxietilén-szorbitán-monolaurát  Tween-20 

NaCl, Na2HPO4×2H2O,  

KCl, KH2PO4  

o-feniléndiamin/H2O2    SigmaFast  

szövettenyésztő médium   RPMI-1640    

gentamicin 

L-glutamin 

tripánkék 

nátrium-piruvát 

dimetilszulfoxid    DMSO       

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)   MTT     

-2,5-difeniltetrazolium bromid 

Staphylococcus Enterotoxin B  SEB 

 

nyúl anti-humán IgG /   nyúl anti-humán Dako 

torma-peroxidáz konjugátum   IgG/HRP  (Glostrup, Dánia) 

     

magzati (foetális) borjú savó   FCS   Gibco  

(foetal calf serum)       (Paisly, Anglia) 

 

Ficoll®-Hypaque       Amersham Biosciences 

         (Freiburg, Németország) 

 

Interferon-γ ELISA       BD Biosciences 

(humán anti-IFN-γ mAb,      (San Jose, CA, USA) 

biotinált egér anti-humán IFN-γ mAb, 

avidin-peroxidáz) 

 

humán IFN-γ standard   IFN-γ   EuroClone 

         (Paignton, Anglia) 

 

etanol, HCl        Reanal 

(Budapest, 

Magyarorsazág) 

 

96 lyukú szövettenyésztő lemez     Sarstedt 

96 lyukú U-aljú mikroteszt lemez     (Nümbrecht, 

Németország) 

1 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml szerológiai pipetta  

15 ml, 50 ml centrifuga-cső 

3,5 ml Pasteur-pipetta 
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MaxiSorp 96 lyukú „flat-bottom” mikroteszt lemez   Nunc 

         (Roskilde, Dánia) 

 

 

Millex 0,22 µm szűrő       Millipore 

         (Cork, Írország) 

 

1 ml-es fecskendő       Terumo 

         (Leuven, Belgium) 

 

27G tű         BD Biosciences 

         (San Jose, CA, USA) 

 

6.1.4. Műszerek 

 

Elnevezés       Gyártó cég 

 

Knauer 2501 HPLC rendszer     Knauer 

(pumpa, UV detektor, kézi injektor)    (Bad Homburg, Németország) 

 

Exformma EX1600 HPLC rendszer    Exformma Technology 

(pumpa, UV detektor, kézi injektor)    (Hong Kong, Kína) 

 

SYKAM S433H      SYKAM 

automata aminosavanalizátor     (Eresing, Németország) 

 

Bruker Daltonics Esquire 3000+      Bruker 

tömegspektrométer      (Bréma, Németország) 

 

BlockTherm 656 termosztát     (Magyarország) 

 

Jasco 810 polariméter      Jasco Corporation 

        (Tokió, Japán) 

 

Labsystem iEMS, MF     Labsystem 

mikrotitrációs lemez leolvasó    (Helsinki, Finnország) 

spektrofotométer 

 

OP-211/1 digitális pH mérő     Radelkis 

        (Budapest, Magyarország) 

 

ULTRASONIK 3QT,      Pro-Analitika 

300ULTRASONIKA, 11,5 kW ultrahang fürdő  (Budapest, Magyarország) 

 

ESCO Labculture lamináris fülke (Class II)   Esco 

        (Hatboro, PA, USA) 

 

 

Multifuge 3 S-R centrifuga     Hereaeus 
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        (Hanau, Németország) 

 

Hera Cell inkubátor      Hereaeus 

        (Hanau, Németország) 

        

6.1.5. HPLC oszlopok, töltetek 

 

Elnevezés  Töltet, méret, jellemzők   Gyártó cég 

 

Phenomenex  fordított fázisú    Phenomenex 

   módosított szilika töltet   (Torrance, CA, USA) 

-félpreparatív  Jupiter (C18 10 x 250 mm) 10 µm, 300 Å 

-analitikai  Jupiter (C18 4,6 x 250 mm) 5 µm, 300 Å 

 

Agilent Zorbax fordított fázisú    Agilent 

   módosított szilika töltet   (Santa Clara, CA, USA) 

-analitikai  SB-C18 (C18 4,6 x 150 mm) 5 µm, 80 Å 
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6.2. Predikciós módszerek 

6.2.1. Dsg1 és Dsg3 B-sejt epitóp térképezés: az epitóp jelölt peptidek tervezése 

Mivel az antitest epitópok általában a fehérjék hidrofil felszínén helyezkednek el, 

leggyakrabban β-kanyar másodlagos szerkezeti részeknél, vagy azok közelében, ezért 

másodlagos szerkezet predikciót, hidrofóbicitás becslést és 3D homológia modellezést 

alkalmazva, a fent leírt motívumok keresésével racionalizáltuk a szintetizálandó 

peptidek számát. A predikciók alapjául szolgáló humán Dsg1 (NCBI: NP_001933.2, 

UniProt KB: Q02413) és Dsg3 (NCBI: NP_001935.2, UniProt KB: P32926) fehérje 

szekvenciája a fehérje szekvencia adatbázisban található meg [233, 234]. 

6.2.1.1. Dsg1 és Dsg3 fehérjék másodlagos szerkezet predikciója és hidrofóbicitás 

becslése 

Chou-Fasman másodlagos szerkezet predikciót [95] és Eisenberg-féle hidrofóbicitás 

becslést [99] alkalmazva határoztuk meg a legnagyobb valószínűséggel hidrofil 

(Phidrofóbicitás < 0), és β-kanyar (Pβ-kanyar > 1) másodlagos szerkezettel rendelkező 

régiókat a Dsg1 és Dsg3 fehérje extracelluláris szakaszának szignál szekvencia
1
 nélküli 

részén belül. Mindkét predikció esetében hét aminosavat tartalmazó ablakot 

használtunk, a számításokat Microsoft Excelben végeztük. A megjósolt másodlagos 

szerkezeti elem valószínűségi értékét (P) minden szegmensre a negyedik aminosav 

résznél ábrázoltuk. Becslési eredményeinket a PredictProtein algoritmusával 

(PROFphd) végzett predikciók eredményével erősítettük meg [235, 236]. 

6.2.1.2. Dsg1 és Dsg3 fehérjék 3D homológia modellezése 

A Dsg1 és Dsg3 fehérje 3D homológia modelljét a Geno3D automata web szerver 

segítségével készítettük el [237] egy sejt adhéziós fehérje (pdb3q2wA-0) és egy 

szerkezeti fehérje (pdb1q55A-0) templát alapján. 

6.2.1.3. Dsg1 és Dsg3 B-sejt epitóp régiók homológia keresése 

BLASTP 2.2.25+ program alkalmazásával a Dsg1 (86-110, 196-220, 226-250, 326-

340, 486-520) és Dsg3 (64-78, 330-344, 375-399, 446-460) lehetséges epitóp régiók 

                                                           
1
 A fehérje N-terminálisán elhelyezkedő 50 aminosav hosszúságú (Dsg esetében) szekvencia, mely a fehérje 

transzportját határozza meg biztosítva, hogy a fehérje a megfelelő helyre kerüljön. A szignál szekvenciát 

ezután egy specifikus proteáz (szignál peptidáz) eltávolítja a fehérjéről [252]. 
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szekvenciáját összehasonlítottuk a nem-redundáns fehérje adatbázisban szereplő 

fehérjék szekvenciájával. A következő paramétereket alkalmaztuk: expect = 10; 

MATRIX: PAM30; gap cost existence: nine extension: 1; Word size = 2; filter: off; 

composition based statistics: off [238, 239]. 

A Peptide Match Program [240] segítségével a kiválasztott epitóp régiókkal 

megegyező (100% BLAST (Basic Local Alignment Search Tool)) peptid 

szekvenciákat kerestünk a humán proteomban.  

Más fehérjék ismert epitópjaiban található homológ motívumok keresését az Immune 

Epitope Database and Analysis Resource [241] adatbázis alkalmazásával, 70% 

minimum BLAST mellett végeztük.  

6.2.2. A Dsg3 T-sejt epitóp régiók másodlagos szerkezet becslése 

A humán Dsg3 fehérje szekvenciáját az 6.2.1. fejezetben említett fehérje szekvencia 

adatbázis tartalmazza (NCBI: NP_001935.2, UniProt KB: P32926). A Dsg3 189-205, 

206-222, 342-358 és 761-777 T-sejt epitóp régiók másodlagos szerkezet becslését a 

Dsg3 fehérje extracelluláris szakaszának Chou-Fasman másodlagos szerkezet 

predikciójával végeztük el (6.2.1.1. fejezet), Microsoft Excelben, hét aminosavat 

tartalmazó ablakot alkalmazva. A predikciós eredményeket az N- és C-terminális felől 

a Dsg3 fehérje szekvenciának megfelelően 3-3 aminosavegységgel kiegészítve a 17. 

ábrán emeltük ki. 

6.3. A Dsg1 és Dsg3 fehérjék extracelluláris részének szekvenciáján alapuló 

átlapoló peptidek szintézise tűhegy hordozón 

A Dsg1 és Dsg3 fehérjék extracelluláris részén belül a predikciós módszerekkel 

kiválasztott régiókat 15 aminosav hosszú, öt aminosavban átlapoló N-terminálisukon 

acetilezett peptidek szintézisével fedtük le. Összesen 45 Dsg1 és 47 Dsg3 peptidet 

állítottunk elő hidroxipropilmetakrilát nem-hasítható tűhegyen (névleges kapacitás: 66 

nmol) Fmoc/tBu stratégia alkalmazásával [125]. Minden, a 4.1.1. fejezet 4. 

táblázatában és a 4.1.2. fejezet 8. táblázatában felsorolt szekvenciájú peptidet két 

kópiában állítottuk elő. Valamennyi aminosavat N
α
-Fmoc-származék formájában 

kapcsoltuk. Az Fmoc-aminosavszármazékok nukleofil oldalláncai a 18. táblázatban 

felsorolt védőcsoportokat tartalmazták.  

 



90 
 

18. táblázat. Az Fmoc-aminosavszármazékok oldallánc védőcsoportjai. 

Aminosav Oldallánc reaktív 

csoportja 
Védőcsoport Rövidítés 

Asp, Glu karboxil terc-butilészter OtBu 

Lys amino terc-butiloxikarbonil Boc 

Arg guanidino 
1,1,4,6,7-pentametil-

dihidrobenzofurán-5-szulfonil 
Pbf 

Cys merkapto acetamidometil Acm 

Ser, Thr, Tyr hidroxil terc-butil tBu 

Asn, Gln amid tritil Trt 

Trp indol terc-butiloxikarbonil Boc 

His imino tritil Trt 

Gly, Ala, Val, Pro, Ile, 

Leu, Phe, Met 
oldallánc védőcsoport nélkül alkalmazva 

 

A nem-hasítható tűhegy hordozó Fmoc csoportokat tartalmaz, ezért első lépésként 2% 

piperidin/2% DBU/96% DMF V/V/V hasítóelegyével kezeltük 20 percig, majd a DMF 

oldószerrel való négyszeri (4×5 perc) és metanollal való kétszeri (2×5 perc) mosást 

követően, kapcsoltuk az első Fmoc-aminosavszármazékot. A kapcsolási reakciókat - a 

tűhegy hordozó kapacitására számolva - százszoros moláris feleslegű 

aminosavszármazékok és az in situ aktív észter kialakításához szükséges 

kapcsolószerek (DIC, HOBt) [242, 243] NMP oldószerben oldott elegyeivel végeztük. 

A reakcióidő 2×60 perc volt, friss reakcióelegyet alkalmazva. A kapcsolás 

végbemenetelét a reakcióelegyhez adott brómfenolkék indikátor (0,1 mM/DMF) 

segítségével ellenőriztük. Pozitív próba esetén a kapcsolást megismételtük újabb adag 

Fmoc-aminosavszármazékkal és in situ aktiv észter (DIC, HOBt) képzés segítségével. 

Az Fmoc-védőcsoportot minden esetben a fent leírt hasítóeleggyel (2% piperidin/ 2% 

DBU/ 96% DMF V/V/V) távolítottuk el. Az N-terminális védőcsoport hasítási és 

aminosavszármazék kapcsolási lépések ciklusaival építettük ki a kívánt szekvenciákat. 

Az egyes lépések között minden esetben négyszer DMF oldószerrel (4×5 perc), kétszer 

pedig metanollal (2×5 perc) mostuk a tűhegy hordozót (29. ábra). Végül a peptidek N-

terminálisát acetileztük Ac2O/DIEA/DMF 5:1:50 (V/V/V) elegyével 90 perc alatt, majd 

mosási lépéseket követően eltávolítottuk az oldallánc védőcsoportokat (kivéve Acm) 

TFA/tioanizol/fenol/H2O/EDT 82,5:5:5:5:2,5 (V/V/m/V/V) elegyével 150 perc alatt. 
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29. ábra. Peptidszintézis ciklusa tűhegy hordozón. 

6.4. Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik szintézise 

A Dsg3 fehérje szekvenciából származó T-sejt epitóp régiókat reprezentáló peptideket 

és N-terminális felől rövidített származékaikat szilárdfázisú peptidszintézissel, 

Fmoc/tBu stratégiával állítottuk elő Fmoc-Rink-amid MBHA gyantán (kapacitása: 0,36 

mmol/g). A 12. táblázatban feltüntetett peptideket állítottuk elő. Valamennyi 

aminosavat N
α
-Fmoc-származék formájában kapcsoltuk. Az Fmoc-

aminosavszármazékok nukleofil oldalláncai a 19. táblázatban feltüntetett 

védőcsoportokat tartalmazták.  

19. táblázat. Az Fmoc-aminosavszármazékok oldallánc védőcsoportjai. 

Aminosav Oldallánc reaktív 

csoportja 
Védőcsoport Rövidítés 

Asp, Glu karboxil terc-butilészter OtBu 

Lys amino terc-butiloxikarbonil Boc 

Arg guanidino 
1,1,4,6,7-pentametil-

dihidrobenzofurán-5-szulfonil 
Pbf 

Cys merkapto tritil Trt 

Ser, Thr, Tyr hidroxil terc-butil tBu 

Asn, Gln amid tritil Trt 

Trp indol terc-butiloxikarbonil Boc 

His imino tritil Trt 

Gly, Ala, Val, Pro, Ile, 

Leu, Phe, Met 
oldallánc védőcsoport nélkül alkalmazva 

 

Az Fmoc-Rink-amid MBHA gyanta Fmoc csoportokat tartalmaz, melynek eltávolítását 

a gyanta duzzasztását követően 2% piperidin / 2% DBU / 96% DMF V/V/V elegyével 
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végeztük, 2+2+5+10 perc alatt, majd a DMF oldószerrel való ötszöri, és metanollal 

való kétszeri mosást követően, kapcsoltuk az első Fmoc-aminosavszármazékot. NMP 

oldószerben oldva ötszörös moláris feleslegben (gyantakapacitásra számolva) 

alkalmaztuk az aminosavszármazékokat és az in situ aktív észter kialakításához 

szükséges kapcsolószereket (DIC, HOBt) [242, 243]. A kapcsolási idő egy óra volt. A 

mosási lépést (DMF) követően ninhidrin-, illetve izatin- (Kaiser)-próbával [244, 245] 

ellenőriztük a kapcsolás végbemenetelét. A próbához szükséges oldatok összetétele a 

következő volt: 1. ninhidrin/etanol 10:1 (m/V), 2. fenol/etanol 4:1 (m/V), 3. piridin/víz 

98:2 (V/V) elegy, amely 4 µmol/dm
3 

KCN-ot tartalmazott. Egy üveg reakciócsőbe 

kevés gyantaszemet raktunk és erre a három reagensből 1.-3. sorrendben 2-2 cseppet 

adtunk, majd a csövet BlockTherm-ben 105°C-on tartottuk 5 percig. Prolinhoz való 

kapcsolás ellenőrzéséhez használt elegy összetétele 3% izatin, 5% Boc-Phe-OH / 

benzilalkohol volt, melyet a fent leírt oldatok előtt csepegtettünk a gyantaszemekhez. 

Pozitív Kaiser-próba esetén a kapcsolást megismételtük. 

Az Fmoc-védőcsoportot minden esetben a gyanta előkezelésénél leírt hasítóeleggyel 

(2% piperidin/ 2% DBU/ 96% DMF V/V/V) távolítottuk el. Az N-terminális 

védőcsoport hasítási és aminosavszármazék kapcsolási lépések ciklikus ismétlésével 

építettük ki a kívánt szekvenciákat. 

A szilárd hordozóról a peptidet és az oldallánc védőcsoportokat TFA segítségével 

távolítottuk el. A hasítás során reaktív karbokationok keletkeznek, melyek alkilezhetik 

az aminosavakat. Azért, hogy ezt elkerüljük nukleofil reagenseket (gyökfogókat) 

alkalmaztunk. A hasítóelegy összetételét a peptid szekvenciája és az oldallánc 

védőcsoportok határozták meg. 1 g gyantára 10 ml hasítóelegyet használtunk. A 

hasítóelegyet jeges hűtés közben készítettük. A reakció 2 órán át tartott 

szobahőmérsékleten. A hasítóelegy trifluorecetsavat, fenolt, vizet, 1,2-etánditiolt 

(EDT) és tioanizolt, 82,5:5:5:2,5:5 (V/m/V/V/V) tartalmazott. A hasítás után a 

keveréket hideg dietiléterbe (0°C) szűrve kicsapattuk, majd 10 perces 2000/perc 

fordulatszámú centrifugálással ülepítettük. Az üledékről dekantálással távolítottuk el a 

dietilétert, majd a peptidet újra felszuszpendálva hideg dietiléterben megismételtük a 

műveletet. Liofilizálás előtt A eluensben (0,1% TFA/ víz (V/V)) feloldottuk a peptidet 

és vákuum alatt eltávolítottuk a dietiléter maradékát. 
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6.5. Tisztítási és analitikai módszerek 

Annak érdekében, hogy igazolni tudjuk a szintézisek sikerességét a tűhegy hordozóhoz 

kapcsolt B-sejt epitóp jelölt peptidekből a szintézis alatt és után 3-3 reprezentatív 

mintát választottunk ki aminosavanalízisre.  

A lehasított T-sejt epitóp régiókat reprezentáló peptideket és N-terminális felől 

rövidített származékaikat RP-HPLC segítségével választottuk el a szennyezésektől. A 

nyers termékek homogenitását minden esetben analitikai RP-HPLC vizsgálattal 

ellenőriztük. Tisztítás után a fő frakciókat aminosavanalízissel, tömegspektrometriával 

és analitikai RP-HPLC-vel jellemeztük. A peptidek analitikai jellemzését a 13. táblázat 

tartalmazza. 

6.5.1. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik tisztítása    

Az előzetesen feldolgozott peptideket RP-HPLC alkalmazásával tisztítottuk. Knauer 

készülék, Phenomenex Jupiter fordított fázisú, C18 oszlop felhasználásával, 

félpreparatív eljárással választottuk el a nyers termékeket a szennyezésektől. Az oszlop 

mérete 10×250 mm, töltete 10 µm szilika (300 Å) volt. Az oszlop ekvilibrálásához és 

az elúcióhoz alkalmazott elegyek a következők voltak: A eluens: 0,1% TFA/víz (V/V), 

B eluens: 0,1% TFA/acetonitril-víz (80:20 V/V). Az eluenseket használat előtt vákuum 

alatt levegőtlenítettük. Minden peptid esetében lineáris gradiens elúciót alkalmaztunk, 

a gradienst a peptidszármazék hidrofilitása határozta meg. A detektálás abszorbancia 

mérésével történt, λ=220 nm-en. Szobahőmérsékleten végeztük az elválasztásokat, az 

áramlási sebesség 4 ml/perc volt. A tisztítandó mintát A eluensben oldottuk (estenként 

kevés B eluens hozzáadásával) 2-3 mg/ml töménységben. Az oszlopra 2 ml-t 

injektáltunk. A főkomponenst tartalmazó elegyet vákuum alatt bepároltuk, a bepárlási 

maradékot lefagyasztottuk, majd liofilizáltuk. 

6.5.2. A peptidek analitikai jellemzése 

A peptidek analitikai jellemzését RP-HPLC, aminosavanalízis és ESI 

tömegspektrometria alkalmazásával végeztük.  
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6.5.2.1. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik analitikai RP-HPLC vizsgálata 

Az analitikai RP-HPLC vizsgálatok Exformma rendszeren az 6.5.1. fejezetben 

ismertetett eluensek alkalmazásával történtek. Az analitikai oszlopon (Agilent Zorbax 

C18 4,6×250 mm, 5 µm szilika, 80 Å) lineáris gradiens elúciót alkalmaztunk. Az A 

eluensben oldott 0,5-1,0 mg/ml töménységű mintákból az oszlopra 20 µl 

mennyiségeket injektáltunk. Az elválasztásokat szobahőmérsékleten végeztük, az 

áramlási sebesség 1 ml/perc volt. A detektálás a félpreparatív tisztítási eljárásnál 

alkalmazottal megegyezően abszorbancia mérésével (λ=220 nm) történt. 

6.5.2.2. A peptidek aminosavanalízise 

A peptidek aminosav összetételének meghatározását aminosavanalízissel végeztük.  A 

tűhegyhez kötött peptidek esetében az aminosavanalízist megelőzően a peptidet 

tartalmazó koronát levettük a polietilén hegyről és feldaraboltuk, majd a koronához 

kötött peptideket hidrolizáltuk 6 M HCl-dal, 110
o
C-on, 24 óra alatt. A T-sejt epitóp 

régiókat reprezentáló peptidek és N-terminális felől rövidített származékaik 100-250 

g-nyi mennyiségét hidrolizáltuk. A hidrolizátumból az aminosav összetételt SYKAM 

S433H automata aminosavanalizátor alkalmazásával ioncserés oszlopon elválasztva, az 

elválasztást követő származékképzés segítségével (ninhidrin módszer) határoztuk meg. 

Az aminosavanalíziseket Dr. Medzihradszky Schweiger Hedvig és Dr. Bősze Szilvia 

(MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport) végezte. 

6.5.2.3. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik tömegspektrometriás vizsgálata 

A mérések Bruker Esquire 3000+ típusú ioncsapdás tömegspektrométer készüléken 

történtek. A mintákat 0,1 % AcOH-t tartalmazó AcN/víz 1:1 (V/V) oldószerelegyben 

oldottuk. A mintákat 10 µl/perc áramlási sebességgel injektáltuk. A minták ionizációja 

elektrospray forrással történt.  A spektrumokat pozitív módban vettük fel 50-2500 m/z 

tartományban, 13,000 m/z/sec mintavételi sebességgel. 
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6.5.2.4. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik oldatbeli másodlagos szerkezetének meghatározása elektronikus 

cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópiával 

A peptidek ECD spektrumait Jasco 810 polariméter alkalmazásával folyamatos 

pásztázó módban vettük fel λ= 180-300 nm hullámhossz tartományban, 0,02 cm optikai 

hosszú kvarc küvettában, szobahőmérsékleten, állandó nitrogén áram alatt. Minden a 

dolgozatban közölt ECD spektrum 5 egyedi pásztázás átlaga az oldószer ECD 

spektrumával korrigálva. A polarimétert ammónium α-10-kámforszulfonáttal 

kalibráltuk. A mintákat 0,5-0,7 mg/ml koncentráció tartományban trifluoretanolban, 

TFE/H2O 1:1 (V/V) arányú elegyében, vagy desztillált vízben oldottuk fel. Az ECD 

sáv intenzitásokat moláris ellipticitásban fejeztük ki ((θ)MR / deg cm2/dmol, ahol MR= 

mean residue). Az egyes szerkezeti elemek spektrumhoz való hozzájárulásának 

százalékát a Yang módszerrel számítottuk ki [246]. Az ECD méréseket a T-sejt epitóp 

régió peptidek esetében Dr. Majer Zsuzsa (ELTE Kiroptikai Szerkezetvizsgáló 

Laboratórium) vezetésével végeztük, az N-terminális felől rövidített származékaik 

esetében pedig Dr. Majer Zsuzsa végezte a méréseket. 

6.5.2.5. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek stabilitásának vizsgálata 

szérummentes médiumban 

Az in vitro vizsgálatok előtt meghatároztuk a T-sejt epitóp régió szintetikus peptidek 

stabilitását szérummentes RPMI-1640 sejttenyésztő médiumban. A peptidek 

médiumban oldott 1 mg/ml koncentrációjú oldatát inkubáltuk 37°C-on, 48 órán át. A 

mintákat analitikai RP-HPLC segítségével vizsgáltuk 0, 24 és 48 óra elteltével 

KNAUER 2501 HPLC rendszerben Phenomenex Jupiter C18 analitikai oszlop (250×4,6 

mm, 5 μm szilika, 300 Å) alkalmazásával. A komponenseket λ= 220 nm 

hullámhosszon detektálva, lineáris gradiens elúcióval (10-75% B, 35 perc) választottuk 

el, 1 ml/perc áramlási sebesség mellett. Az A és B eluensek összetétele megegyezett az 

6.5.1. fejezetben leírtakkal.  

6.6. Betegek és egészséges donorok 

A hólyagos autoimmun betegek (PV, PF) szérum és teljes vér mintáit Dr. Kárpáti 

Sarolta és Dr. Silló Pálma közreműködésével a Semmelweis Egyetem, Bőr-, 
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Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájáról kaptuk. A vizsgálatokhoz tartozó etikai 

engedély száma: TUKEB 74-75/1998. 

6.6.1. A kísérletekhez felhasznált egészséges, PV és PF donoroktól származó 

szérumok 

A betegeket a rekombináns fehérje antigént tartalmazó Mesacup Dsg-1 (MB-

RG7680EC-D) és Dsg-3 (MB-RG7685EC-D) ELISA (MBL CO., LTD, Naka-ku, 

Nagoya, Japan) eredményei alapján határozták meg Dsg1, vagy Dsg3 pozitívnak. A 

betegség típusokat direkt és indirekt immunfluoreszcens technikákkal azonosították 

(Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika). A betegek a 

betegség különböző stádiumában voltak, tüneteik és kezelésük különbözött.  A szérum 

minták adatait a 4.1.1. fejezet 6. táblázata tartalmazza. Tíz – 23 és 89 év közötti – 

betegtől (6 férfi, 4 nő) származó tizenegy szérum mintát gyűjtöttünk össze. Mucosus 

PV-ban (3 Dsg3 pozitív eset), PF-ban (5 Dsg1 pozitív eset),  mucocutan PV-ban (2 

Dsg1, Dsg3 pozitív eset) szenvedő betegek és négy egészséges donor szérum mintáit 

vizsgáltuk. Az egészséges donoroktól származó nem alvadásgátolt vért 4000 rpm-en 

centrifugáltuk 15 percig, majd a vérszérumot összegyűjtöttük és -20°C-on tároltuk. 

6.6.2. A donorok alvadásgátolt véréből származó PBMC sejtek 

A PBMC sejteket a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai 

Klinikáján kezelt három PV betegtől és három egészséges donortól kapott, citráttal, 

vagy heparinnal alvadásgátolt vérmintákból (14-18 ml) izoláltuk. A minták jellemzőit a 

16. táblázat tartalmazza. A vizsgálatokhoz tartozó etikai engedély száma: TUKEB 74-

75/1998 [219]. A betegeket az 6.6.1. fejezetben említett Mesacup Dsg-3 ELISA alapján 

határozták meg Dsg3 pozitívnak. A klinikai diagnózist a direkt és indirekt 

immunfluoreszcens mikroszkópia alátámasztotta. A betegség stádiuma az egyes 

betegek esetén eltért, tüneteik némileg különböztek.  

6.7. A B-sejt epitóp régiókat lefedő tűhegy hordozóhoz kötött átlapoló peptidek 

és a szintetikus T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik biológiai aktivitásának vizsgálata 

A B-sejt epitóp térképezés céljából tűhegy hordozón előállított peptidek kötődését a 

PV, PF betegek és egészséges donorok szérum autoantitestjeihez módosított 

enzimkötött immunesszével (ELISA) vizsgáltuk. 
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A T-sejt epitóp régiókat reprezentáló peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik in vitro T-sejt választ indukáló képességének vizsgálatához PV betegek 

és egészséges donorok teljes vérmintáiból PBMC sejteket preparáltunk, a sejteket a 

szintetikus peptidekkel kezeltük, majd a sejtek felülúszójából szendvics ELISA 

segítségével meghatároztuk a termelődött IFN-γ citokin mennyiségét. 

6.7.1. Módosított ELISA tűhegy hordozóhoz kötött szintetikus peptidekkel 

A szérum autoantitestek peptid felismerését módosított ELISA-val vizsgáltuk (30. 

ábra). A tűhegy hordozóhoz kötött peptideket 200 μl 0,5% zselatint tartalmazó 0,01 M 

koncentrációjú foszfát puffer fiziológiás sóoldatban (PBS, pH= 7,4) inkubáltuk 

szobahőmérsékleten 60 percig, a nem specifikus kötőhelyek blokkolása végett, majd 

2×200 μl 0,01 M-os PBS pufferrel mostuk. A 0,01 M-os PBS puffert frissen készítettük 

ioncserélt vízzel tízszeresére higított 0,1 M-os PBS pufferből. Összetétele a következő 

volt: 15 mmol KH2PO4, 8 mmol Na2HPO4×2H2O, 150 mmol NaCl és 2,7 mmol KCl 

1000 ml ioncserélt vízben oldva. A szérum mintákból 1:500 hígításokat készítettünk 

200 μl 0,5% zselatint és 0,05% Tween-20-t tartalmazó 0,01 M-os PBS pufferrel. 

Szobahőmérsékleten egy éjszakán át inkubáltuk a tűhegy hordozóhoz kötött peptideket 

a hígított szérum mintákat tartalmazó 96 lyukú mikroteszt lemezben. Ezután mosási 

lépéseket követően (200 μl, 5×5 perc, 0,01 M PBS) a 200 μl 0,5% zselatint és 0,05% 

Tween-20-t tartalmazó 0,01 M PBS pufferrel 1:2000 hígított második antitest (nyúl 

anti-humán IgG/HRP) oldatával inkubáltuk a tűhegy hordozóhoz kötött peptideket 

szobahőmérsékleten 60 percig. A tűhegyeket újból mostuk 0,01 M PBS pufferrel (200 

μl, 5×5 perc), majd a színreakciót lyukanként 200 μl o-feniléndiamin (OPD) és H2O2 

(1-1 SigmaFast OPD tabletta) 20 ml ioncserélt vizes oldatával váltottuk ki sötétben 

inkubálva. A színintenzitást 10 perc elteltével mikrotitrációs lemez leolvasó 

spektrofotométer (iEMS MF ELISA Reader) segítségével mértük λ= 492 és 620 nm 

hullámhosszon. Az ELISA után a tűhegyhez kötött peptideket regeneráltuk 45 ml 1% 

nátrium dodecil szulfátot (w/v, pH= 7,2) és 0,1% 2-merkaptoetanolt tartalmazó 0,1 M 

PBS elegyében történő inkubálással. Az inkubálást ultrahangos fürdőben 

(ULTRASONIK 3QT, 300ULTRASONIKA) végeztük 60°C-on 2×5 percig. Majd 

mostuk a tűhegyeket 45 ml 60°C-os ioncserélt vízzel 2×30 másodpercig és 1×30 

percig. Végezetül 15 másodpercre 45 ml 60°C-os metanolba merítettük a hegyeket és 

hagytuk megszáradni. Ezután a tűhegyhez kötött peptidekkel újabb ELISA-t 

végezhettünk. 
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30. ábra. A tűhegy hordozóhoz kötött peptidekkel végzett módosított ELISA folyamatábrája. 

6.7.2. PBMC sejtek izolálása 

A citráttal, vagy heparinnal alvadásgátolt vénás vérmintákból (14-18 ml, vérvételi cső: 

Vacuette 9 ml 9NC Na-citrát 3,2%, vagy Vacuette 9 ml NH Na-heparin) kétszeres 

hígításokat készítettünk szérummentes (ICM) RPMI-1640 sejttenyésztő médiummal 

(pH= 7,4), majd 4 darab 15 ml-es centrifuga-csőben Ficoll-ra rétegeztük (4 ml Ficoll + 

8 ml hígított vér) [247]. Ezután 2000 rpm fordulaton 18°C-on 30 percig centrifugáltuk 

úgy, hogy a centrifugán a féket kikapcsoltuk, hogy elkerüljük a rétegek 

összekeveredését. A cső alján a vörösvérsejtek és granulociták, felette a Ficoll réteg, 

ennek tetején a PBMC, majd a felülúszó (médium, szérum) helyezkedett el (31. ábra).  

 

31. ábra. PBMC preparálása Ficoll sűrűség gradienssel. 
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A sejteket összegyűjtöttük a Ficoll felszínéről steril műanyag Pasteur pipettával, 14 ml 

szérummentes médiummal centrifuga-csőben kihígítottuk és 1500 rpm fordulaton 

18°C-on 10 percig centrifugálva mostuk. A felülúszó leöntése után a kapott pelletet 

felszuszpendáltuk, majd a sejteket ismét mostuk szérummentes médiummal (1000 rpm, 

15 perc, 18°C). Ezután a PBMC sejteket újra felszuszpendáltuk 10% FCS-t, L-

glutamint (2 mol/ml), nátrium-piruvátot (1 µmol/ml) és gentamicint (160 g/ml) 

tartalmazó teljes RPMI-1640 médiumban (pH= 7,4), majd Bürker-kamrában tripánkék 

festés segítségével megszámoltuk a sejteket. A sejtszámoláshoz 20 μl sejtszuszpenziót 

180 μl 0,4% tripánkék oldattal hígítottunk. Végül a sejteket 96 lyukú U-aljú 

szuszpenziós lemezekre osztottuk a kísérleteknek megfelelő sejtszámmal. 

6.7.3. PBMC sejtek stimulálása T-sejt epitóp régió szintetikus peptidekkel és N-

terminális felől rövidített származékaikkal 

Az alvadásgátolt vénás vérmintákból frissen izolált PBMC sejtekből 200 μl RPMI-

1640 (10% FCS-ot tartalmazó) teljes médiumban felszuszpendált 2×10
5
 sejtet 96 lyukú 

U-aljú szuszpenziós lemezre osztottuk. A vizsgálandó peptideket RPMI-1640 

szérummentes médiumban oldottuk. Az oldatokból 50 μl-t adtunk a sejtszuszpenzióhoz 

úgy, hogy a végkoncentráció 25 μM legyen. Nem specifikus pozitív kontrollként 5 

μg/ml koncentrációban SEB oldatot alkalmaztunk. Negatív kontrollként 25 μl 

szérummentes médiumot adtunk a sejtekhez. A kezelt sejteket 37°C-on 5% CO2 

tartalom mellett inkubáltuk 20 órán át, majd a sejtekről 100 μl felülúszót szedtünk le, 

amit az ELISA teszt elvégzéséig -80°C-on tároltunk (32. ábra). 

 

 

32. ábra. A PBMC sejtek stimulálásának menete. (Sárga kör: PBMC sejtek 2×10
5
/lyuk 

koncentrációban; kék kör: szintetikus peptidek vagy SEB; lila háromszög: IFN-γ.) 

6.7.4. PBMC sejtek által termelt IFN-γ mennyiségének meghatározása szendvics 

ELISA módszerrel 

A sejtek által termelt IFN-γ mennyiségét szendvics ELISA segítségével határoztuk meg 

a felülúszóból (33. ábra) az IFN-γ ELISA reagensek gyártójának ajánlása szerint [248]. 

NUNC 96 lyukú mikroteszt lemezt egy éjszakán keresztül 4°C-on érzékenyítettünk 
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lyukanként 50 μl 2 μg/ml monoklonális humán anti-IFN-γ antitesttel (BD 551221). Ezt 

követően a lyukakat kétszer mostuk 200 μl 0,05% Tween-20-t tartalmazó 0,01 M PBS 

pufferrel, majd a nem specifikus kötőhelyeket 200 μl/lyuk 10% FCS-t tartalmazó 0,01 

M PBS oldattal blokkoltuk szobahőmérsékleten 2 órán át. Ezután 2×200 μl, 0,05% 

Tween-20-t tartalmazó 0,01 M PBS oldatával mostuk a lyukakat, majd hozzáadtuk a -

80°C-on tárolt vagy frissen begyűjtött felülúszókat, illetve az IFN-γ standard oldatokat 

és 2 órán át szobahőmérsékleten inkubáltuk. Ehhez az 1 μg/ml koncentrációjú IFN-γ 

törzsoldatból 10% FCS-t és 0,05% Tween-20-t tartalmazó 0,01 M PBS oldattal történő 

hígítással IFN-γ standard oldatokat készítettünk. A legtöményebb, 10000 pg/ml 

végkoncentrációjú oldatból 3-szoros továbbmenő hígítással állítottuk elő a további 

3333 pg/ml; 1111 pg/ml; 370 pg/ml; 123 pg/ml; 41 pg/ml és 14 pg/ml koncentrációjú 

oldatokat.  

Az inkubációs idő leteltével mostuk a lyukakat 4×200 μl 0,05% Tween-20-t tartalmazó 

0,01 M PBS oldatával, majd 100 μl biotinált monoklonális egér anti-humán IFN-γ 

antitestet (BD 554550) adtunk 1 μg/ml végkoncentrációban a lyukakhoz és 

szobahőmérsékleten inkubáltuk 1 órán át. Mosási lépéseket követően (6×200 μl/lyuk; 

0,05% Tween-20/0,01 M PBS) 100μl 1 μl/ml koncentrációjú avidin-peroxidázt 

pipettáztunk a lyukakra, majd szobahőmérsékleten történő 30 perc inkubálás után 

mostuk a lemezt (8×200 μl/lyuk; 0,05% Tween-20/0,01 M PBS). Ezután lyukanként 

100 μl peroxid tartalmú szubsztrát oldatot adtunk hozzá, melyet SigmaFast OPD 

tablettából készítettük 20 ml ioncserélt vízzel. A lemezt sötétben inkubáltuk a szín 

megjelenéséig (20 perc), majd a reakciót 50 μl 3M HCl hozzáadásával leállítottuk. A 

színintenzitást mikrotitrációs lemez leolvasó spektrofotométer (iEMS MF ELISA 

Reader) segítségével határoztuk meg λ= 492 és 620 nm hullámhosszon. Az IFN-γ 

koncentráció és a mérés során kapott OD (optikai denzitás) értékekre másodfokú 

függvényt illesztettünk és a parabola egyenletéből számítottuk ki a PBMC sejtek által 

termelt IFN-γ mennyiségét. 
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33. ábra. Az INF-γ mennyiségének meghatározása szendvics ELISA módszerrel. 

6.7.5. A Dsg3 T-sejt epitóp régió peptidek és N-terminális felől rövidített 

származékaik in vitro citotoxikus hatásának vizsgálata kolorimetriás 

tetrazólium (MTT) teszt alkalmazásával 

A peptidek citotoxikus hatását a sejtek életképességének vizsgálatával, tetrazólium 

(MTT) módszer [249, 250, 251] alkalmazásával in vitro határoztuk meg egészséges 

donorok PBMC kultúráján (34. ábra). 

Az izolált PBMC sejteket a kísérletet megelőző napon osztottuk 96 lyukú U-aljú 

szövettenyésztő lemezre 100 μl szérumtartalmú, teljes RPMI-1640 médiumban 2×10
5
 

sejt/lyuk sejtszámban, majd 37°C-on inkubáltuk 5% CO2 tartalom mellett. Következő 

nap 50 µl médium eltávolítását követően, a negatív kontroll sejtekre 150 µl 

szérummentes médiumot, míg a kezelt sejtekre 50 µl szérummentes médiumot és 100 

µl szérummentes médiumban oldott különböző koncentrációjú peptid oldatot 

pipettáztunk. A kezeléseket c  500, 50, 5, és 0,5 μM koncentrációban végeztük el. Az 

egy éjszakás inkubációt (37°C, 5% CO2) követően a sejteket 135-135 µl szérummentes 

médiummal kétszer mostuk, majd lyukanként 45 µl MTT-oldatot (c2 mg/ml, 

szérummentes médiumban oldva, 0,22 µm filterrel szűrve) adtunk a sejtekhez. A 

lemezeket sötétben, 4,5 órán át inkubáltuk. Az inkubálási idő letelte után a sejteket 5 

percig 900 g-n centrifugáltuk, majd sejtekről a felülúszót kicsapással eltávolítottuk és a 

lila kristályokat 100 µl DMSO-ban oldottuk ki.  
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34. ábra. A peptidek in vitro citotoxikus hatásának meghatározása MTT teszt alkalmazásával. 

A kioldódott kristályok okozta színintenzitást 10 perc rázatást követően 

mikrotitrációs lemez leolvasó spektrofotométerrel (iEMS MF ELISA Reader) λ=540 és 

620 nm hullámhosszon mértük. A két hullámhosszon mért abszorbancia értékek 

különbségét átlagoltuk (A). A citotoxicitás mértékét a következő képlet alapján 

számítottuk ki: 

           á       
              

                
     , ahol A a párhozamos lyukakban 

mért abszorbancia átlaga. 

A citotoxicitás mértékét (%) a koncentráció függvényében ábrázoltuk és az illesztett 

görbék segítségével meghatároztuk az 50%-os inhibíciós koncentráció (IC50) értékeket. 
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7. Összefoglalás 

A desmoglein 1 (Dsg1) és desmoglein 3 (Dsg3) fehérjék a pemphigus vulgaris (PV) 

hólyagos autoimmun bőrbetegség fő antigénjei. A Dsg1 és Dsg3 antigén determinánsaihoz 

(autoantitest epitópok) kötődő IgG1 és IgG4 típusú autoantitestek miatt a hámon belül a 

keratinociták között megszűnik a kapcsolat, ami hólyagok kialakulásához vezet. A 

betegség patogenezisében fontos szerepet játszanak autoreaktív T-sejtek is, melyek a Dsg1 

és/vagy Dsg3 fehérjék epitópjait antigénprezentáló sejtek fő hisztokompatibilitási komplex 

molekuláin bemutatva ismerik fel, ami egyéb folyamatok mellett citokinek (pl. interferon-γ 

(IFN-γ)) termelődését eredményezi. Az autoantitest epitópok és T-sejt epitópok 

lokalizálása és részletes vizsgálata kiemelkedő fontosságú a betegség 

immunpatológiájának megértéséhez és újfajta diagnosztikumok fejlesztéséhez. 

Munkánk során predikciós módszerek alapján kiválasztott régiókból, tűhegy 

hordozón előállított átlapoló peptidek vizsgálatával szisztematikusan lokalizáltuk a Dsg1 

és Dsg3 fehérjék extracelluláris részének autoantitest epitóp régióit, melyeket PV és PF 

betegek IgG-típusú szérum autoantitestjei felismertek. Eredményeink alapján a Dsg1 

fehérje extracelluláris részén belül öt (Dsg1/86-110, Dsg1/196-220, Dsg1/226-250, 

Dsg1/326-340, Dsg1/486-520), a Dsg3 fehérje extracelluláris részén belül pedig négy 

(Dsg3/64-78, Dsg3/330-344, Dsg3/375-399, Dsg3/446-460) autoantitest epitóp régiót 

határoztunk meg. Kísérleteinkben egyes, korábban kizárólag Dsg1 vagy Dsg3 pozitívként 

azonosított betegek szérum autoantitestjei képesek voltak felismerni mind a Dsg1, mind a 

Dsg3 fehérje lineáris epitóp régióit, mely eredmények e fehérjék nagyfokú homológiájával 

magyarázhatóak.  

A Dsg3 fehérje irodalmi adatok alapján kiválasztott négy T-sejt epitóp régióját 

(Dsg3/189-205, Dsg3/206-222, Dsg3/342-358 és Dsg3/761-777) és N-terminális rövidített 

származékaikat előállítottuk, majd ECD spektroszkópiával meghatároztuk oldatbeli 

konformációjukat. A peptidekkel PV beteg és egészséges donorok perifériás vér 

mononukleáris (PBMC) sejtjeit stimuláltuk, majd a felülúszóból meghatároztuk a 

termelődött IFN-γ mennyiségét. A Dsg3/192-205, Dsg3/342-358, Dsg3/763-777 és 

Dsg3/764-777 peptidet alkalmazva egyértelmű különbség volt tehető PV beteg és 

egészséges donor minta közt. Eredményeink alapján a szintetikus peptid oldószer 

érzékenysége és a peptidgerinc nagyfokú flexibilitása fontos tulajdonság lehet a PV beteget 

az egészségestől megkülönböztető in vitro PBMC stimuláló hatás kiváltásának 

szempontjából. 
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8. Summary 

Desmosomal adhesion proteins desmoglein 1 (Dsg1) and desmoglein 3 (Dsg3) are 

the main target antigens of the autoimmune bullous skin disorder pemphigus vulgaris (PV). 

The binding of IgG1- and IgG4-type autoreactive serum antibodies to the antigen 

determinants (antibody epitopes) of Dsg1 and Dsg3 results in mucosal lesions, 

mucocutaneous blisters and erosions. Autoreactive T-cells also play a crucial role in the 

pathogenesis of the disease by the recognition of Dsg1 and/or Dsg3 epitopes presented by 

major histocompatibility complex molecules of antigen presenting cells resulting - among 

other processes - in the production of cytokines (e.g. interferon-γ (IFN-γ)). Localization 

and detailed analysis of autoantibody epitopes and T-cell epitopes is crucial for the 

understanding of the immunopathology of the disease and the development of novel 

diagnostic tools. 

With the study of pin-attached overlapping peptides selected by prediction methods we 

have systematically localized autoantibody epitope regions in the extracellular portion of 

the protein Dsg1 and Dsg3 that PV and PF patients IgG-type serum autoantibodies 

recognized. According to our results, within the extracellular part of the protein Dsg1 and 

Dsg3 five (Dsg1/86-110, Dsg1/196-220, Dsg1/226-250, Dsg1/326-340, Dsg1/486-520), 

and four (Dsg3/64-78, Dsg3/330-344, Dsg3/375-399, Dsg3/446-460) autoantibody epitope 

region was determined, respectively. Our experiments showed that serum autoantibodies of 

patients, previously identified as Dsg1 and Dsg3 positive, are able to recognize sequences 

of both Dsg1 and Dsg3 proteins which can be explained with the high homology of these 

proteins. 

Based on literature data we have selected four Dsg3 T-cell epitope regions (Dsg3/189-205, 

Dsg3/206-222, Dsg3/342-358 és Dsg3/761-777). The regions and their N-terminally 

truncated derivatives were synthesized and their solution conformation was determined by 

ECD spectroscopy. Peripheral blood mononuclear (PBMC) cells of PV patient and healthy 

donors were stimulated with the peptides, then the IFN-γ content of the supernatants was 

determined. Four peptides showed distinguished, unambiguous in vitro stimulatory 

activity: Dsg3/192-205, Dsg3/342-358, Dsg3/763-777 and Dsg3/764-777 peptides. Based 

on our results, we would suggest that the solvent sensibility and high backbone flexibility 

of the synthetic peptides can be a considerable issue for differential in vitro PBMC 

stimulation ability.  


