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Bevezető 

 

Az Fc‐receptorok központi szerepet játszanak mind az efferens, mind az afferens 

immunválasz  szabályozásában:  szabályozzák  a  B‐sejt  aktivációt,  a  dendritikus 

sejt érést, és hídként működnek a természetes és adaptív immunrendszer között. 

Az  immunkomplexek azon tulajdonságuk alapján, hogy a konzervált Fc‐résznek 

köszönhetően  bármely  típusú  Fc‐receptorhoz  kötődhetnek,  az  aktiváló  típusú 

Fcγ‐receptorok  elősegíthetik  gyulladásos  sejtek  toborzását  és  aktivációját, 

valamint  az  effektor  sejtek  felé  történő  antigénprezentációt, míg  a  gátló  típusú 

FcγRIIb  antagonisztikus  jeleket  közvetíthet,  amelynek  következménye  a 

sejtaktiváció gátlása  lehet. Számos  in vivo  tanulmány  igyekezett megvizsgálni a 

negatív  és  pozitív  jelek  ezen  finom  egyensúlyát,  mindeddig  ellentmondásos 

eredményel. 

Az Fcγ‐receptorok affinitása vátozó, a kis affinitású receptorok, mint az FcgRII és 

FcgRIII  csak  komplexben  levő  IgG  Fc‐t  kötnek,  és  kevésbé  korlátozott  az 

izotípusfelismerésük,  míg  a  nagy  affinitású  FcγRI  főként  monomer  és 

komplexben lévő IgG2a‐t köt.  

Számos  csoport  számolt  be  az  immunkomplexek  in  vivo  immunmoduláló 

hatásáról.  IgG1‐,  IgG2a‐  és  IgG2b‐tartalmú  komplexek  az  antigéntől  függően 

többféle  választ  is  kiválthatnak.  Egyedi  szerkezetének  köszönhetően  az  IgG3 

izotípus képes aggregálódni,  és aktiválni a komplement rendszert, így erősíti az 

immunválaszt.  Mivel  az  IgG‐mediált  gátlás  Fcγ  receptor‐deficiens  állatokban  is 

működik,  ez  a  folyamat  minden  valószínűség  szerint  Fc‐receptor  független,  és 

epitóp‐elfedés  okozza.  Másrészt,  az  FcγRIIb‐deficiens  egerek  sokkal 

érzékenyebbek    a  kollagén  indukált  arthritisre,  míg  a  közös  aktiváló  γ‐lánc 

deficiens  egerekben,  beleértve  az  Fcγ  RI‐et  és  FcγRIII‐at,  nem  alakul  ki  a 

betegség. 
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Mivel  az  in  vivo  adatok  az  immunkomplexek  humorális  választ  szabályozó 

hatásáról  ellentmondásosak,  kísérleteinkben  további  adatokat  szándékoztunk 

gyűjteni jól jellemzett intravénásan beadott immunkomplexek lokalizációjáról és 

in  vivo  szerepéről.  Számos  gyulladásos  betegség  állatmodellje  alátámasztja  az 

FcγR‐tól  függő  moduláció  fontosságát,  ezért  az  FcγR‐közvetített  hatások 

komplexitásának  megértése  nagyban  hozzájárulhat  hatékony  gyógyszerek 

fejlesztéséhez, amelyek csökkenthetik  a gyulladást autoimmun betegségekben.  

 

Célkitűzések 

 

1. Szerkezetüknek  köszönhetően  az  egyláncú  ellenanyag  fragmentumok 

(scFv)  rendkívül  hasznos  eszközül  szolgálhatnak  immunsejtek 

működésének  célzott  szabályozására.  Munkánk  során  célunk  volt,  hogy 

létrehozzunk, és jellemezzünk a már alaposan jellemzett és széles körben 

használt egér  FcγRII/FcγRIII (CD32/16)‐specifikus 2.4G2 klónból  scFv‐t. 

2. Az  scFv  fragmentum  kötődési  tulajdonságai  elméletileg  megegyeznek 

ugyan  a  teljes  ellenanyag  molekula  tulajdonságaival,  a  genetikai 

módosítás  mégis  befolyásolhatja  a  kötődést.  Ezért,  megvizsgáltuk  a 

rekombináns scFv kötődését CD16/32 expresszáló sejteken in vitro és in 

vivo, intravénás oltást követően.  

3. Annak  érdekében,  hogy  létrehozhassunk  egy  jól  jellemzett 

immunkomplexet, enzimatikusan biotiniláltuk az scFv‐t, majd avidin‐FITC 

segítségével  model  immunkomplexeket  hoztunk  létre.    Célunk  az  volt, 

hogy a  fluoreszcens festéket hapténként használva megvizsgáljuk, hogy a 

model  immunkomplexünk  hogyan  befolyásolja  az  immunválaszt.  A 

hordozó molekulától függően a FITC  T sejt független (TI‐2) és T sejt függő 

(TD)  B  sejt  választ  is  kiválthat.  Ennek  érdekében  FITC‐dextránnal  (TI‐2 

antigén)  és  KLH‐FITC‐cel  (TD)  immunizáltunk  egereket,  és  kezeltük  az 

állatokat  a  komplexszel  számos  különböző  módon  és  különböző 

időpontokban. 
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4. Célul  tűztük  ki  azt  is,  hogy  megvizsgáljuk,  lehetséges‐e  célba  venni  B 

sejteket  az  FcγRII‐n  keresztül  ezeknek  az  immunkomplexeknek  a 

felhasználásával,  és gátolni  az aktivációjukat  (lehetséges  terápiás  szerep 

szisztémás autoimmunitásban). 

 

 

 

 

Alkalmazott módszerek 

‐kvantitatív PCR, klónozás és szekvenciaelemzés 

‐rekombináns fehérjék tisztítása és „visszahajtogatása” 

‐áramlási citometria 

‐enzimkapcsolt immunospot esszé (ELISPOT) 

‐fluoreszcens mikroszkópia 

‐SDS‐poliakrilamid gélelektroforézis, dot blot 
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Eredmények 

 

Kísérleteinkben  vizsgáltuk  az  immunkomplexek  humorális  immunválaszra 

kifejtett  hatását.  Azért,  hogy  jól  karakterizált  immunkomplexekhez  jussunk,  a 

2.4G2  nevű  ellenanyag  klónból  egér  FcγRII/III  specifikus  biotinilált  scFv‐t 

készítettünk,  avidin‐FITC‐hez  kapcsoltuk,  és  ezeket  a  modell  komplexeket 

használtuk  arra,  hogy  megvizsgáljuk,  milyen  hatással  vannak  a  TI‐2‐es  és  TD 

immunválaszra. 

 

Először  jellemeztük  a  komplexek  kötődését  lépsejt  szuszpenzióhoz  in  vitro. 

Kisérleteink  azt  mutatták,  hogy  a  2.4G2  scFv  antigén‐felismerése 

összehasonlítható  a  teljes  ellenanyagéval,  hasonló  hatékonysággal  ieri  fel  a 

FcγRII/III‐t  a  sejteken.  Az  in  vivo  kötődési  kísérletek  azt  mutatták,  hogy  a 

2.4G2scFv‐avidin‐FITC komplex jelen van a B220+, CD11b+ és CD11c+ lépsejtek 

egy  részén  15  perccel  és  60  perccel  az  intravénás  oltást  követően,  ahogy  azt 

áramlási  citometriával  kimutattuk.  A  2.4G2scFv  azonban  a  CR1/2  komplement 

receptor specifikus 7G6scFv‐vel ellentétben 3 óra múltán eltűnik a keringésből.  

 

Azért,  hogy  a  komplex  lokalizációját  követhessük  a  lépben,  immunfluoreszcens 

festést használtunk fagyasztva metszett mintákon. Az intravénásan oltott modell 

immunkomplex  először  részlegesen  az  IBL9/2+  szinusz  endotél  sejteken 

lokalizálódott, majd a MARCO+ marginális zóna makrofágokon, és 60 perccel az 

oltást  követően  már  internalizálódott.  A  kísérlet  harmadik  órájában  a  lépben 

nem tudtuk detektálni sem a FITC jelét, sem az scFv‐n található c‐myc cimkét. 

 

Meglepő módon,  annak  ellenére,  hogy  a  marginális  zóna  B  sejtek  relatív  nagy 

mennyiségben  expresszálják  az  FcγRIIb‐t,  és  hogy  sikerült  az  áramlási 

citometriával  B‐sejthez  kötődést  is  kimutatni,  a  komplex  a  metszeteken  nem 
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festette  a marginális  zóna B  sejteket,  és nem  jutott  el  a  follikuláris B  sejtekhez 

sem a fehér pulpában, valószínűleg a marginális zóna makrofágok aktivitásának 

köszönhetően. A két módszerrel mért adatok közötti különbséget valószínűleg a 

két műszer  érzékenységbeli  különbsége  okozza,  erről más  kutatócvsoportok  is 

beszámoltak már.  

 

Miután  jellelmeztük  a  komplexet,  megvizsgáltuk  a  TI‐2‐  és  a  TD‐válaszokra 

kifejtett  hatását.  Immunizáltunk  C57  Bl6  egereket  FITC‐dextránnal  (TI‐2 

antigén), és kezeltük őket a komplexszel 36, 72 vagy 108 órával az antigén oltást 

követően. Az  antigén  célzott  elszállítása  a marginális  zóna makrofágokhoz 108 

órával az oltás után emelkedett FITC‐specifikus humorális válaszhoz vezetett 6 

nappal az immunizálást követően.  

 

Mivel az scFv‐t bakteriális expressziós rendszerben termeltük, ki kellett zárnunk 

annak  lehetőségét,  hogy  a  megfigyelt  jelenséget  a  rekombináns  fehérjében 

található  bakteriális  endotoxin  (LPS)‐maradvány  okozza,  és  független  az 

FcgRII/III  receptoroktól.  Kontroll  scFv  konstrukciót  használva  (a  CR1/2 

komplement  receptor  specifikus 7G6scFv‐t)  nem  figyelhettünk meg  semmilyen 

változást  a  FITC  specifikus  ellenanyag  termelő  sejtek  számában,  és  LPS‐

szennyezett  avidin‐FITC  oltása  sem  okozott  semmiféle  változást.  Az  endotoxin 

neutralizálása polymixin B‐vel nem változtatott a komplex immunválasz fokozó 

hatásán, sem a ráoltás helyének megváltoztatása. 

 

A KLH‐FITC‐cel (TD‐antigén) való immunizálás során komplett Freund adjuvánst 

is alkalmaztunk, és a modell  immunkomplexek (b‐2.4G2 scFv‐avidin‐FITC) itt  is 

szignifikánsan megemelték mind a haptén‐specifikus  IgM, mind az  IgG  termelő 

sejtek számát a lépben.  
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Eredményeink  tehát  azt  mutatják,  hogy  a  modell  komplex  kezelés  hatására 

tapasztalt megemelkedett IgM‐, és IgG‐specifikus válasz FcgRII/III‐függő. 

 

A 2.4G2 monoklonális ellenanyag  felismeri mind az aktiváló CD16‐ot és a gátló 

CD32‐t mivel ezek a receptorok 90%‐ban homológok extracelluláris szakaszukon 

egérben.  Annak  érdekében,  hogy  eldönthessük,  melyik  receptor  a  felelős  a 

megfigyelt  hatásért  az  ellenanyagválaszban,  CD16  génkiütött  (KO)  állatokat 

immunizáltunk  mind  TI‐2,  mind  TD‐antigénnel,  és  összehasonlítottuk  az 

ellenanyagválaszukat,  valamint  a  komplexek  moduláló  hatását  a  vad  típusú 

állatok válaszával.  

CD16KO  állatok  FITC‐dextránra  adott  IgM  ellenanyag  válasza  eleve  kissé 

megemelkedett  volt,  és  az  immunkomplexekkel  való  kezelés  ehhez  képest már 

nem volt okozott jelentős B‐sejt aktivációt. Az IgG‐termelő sejtek számában sem 

találtunk szignifikáns különbséget. 

A KLH‐FITC‐re adott válasz szignifikánsan magasabb volt a b‐2.4G2 scFv‐avidin‐

FITC komplex kezelés hatására vad  típusú állatokban, de  a CD16KO egerekben 

csökkent mértékben volt jelen, arra utalva, hogy az FcgRIII receptor a felelős az 

immunkomplex‐mediált  megemelkedett  ellenanyag‐szintézisért.  Ezek  az 

eredmények azt sugallják, hogy az immunkomplexek in vivo körülmények között 

főleg  pozitív  szabályozó  elemként  hatnak,  amely  valószinűleg  citokintermelést 

kiváltó  hatásuknak  tuéajdonítható.  Az  immunkomplexek  a  marginális  zóna 

makrofágokhoz  kötődve  szintén  elősegítik  a  T  és  B  sejtek  irányába  történő 

antigén‐prezentációt, így erősítve az ellenanyag –termelést. 

Eredményeink  alapján  elmondhatjuk,  hogy  a  2.4G2  scFv‐avidin‐FITC  modell 

komplex  megfigyelt  immunválaszt  moduláló  hatása  az  FcγRIII‐hoz  való 

kötődésnek köszönhető, és feltételezhetően marginális zóna makrofágokra hatva 

fejti ki hatását. 
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