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BEVEZETÉS 
 

A T-sejtek antigénspecifikus aktivációja során a stimulus erősségének függvényében a 

sejtek proliferációval, citokintermeléssel (effektor funckió) válaszolnak, vagy túl erős inger 

esetén aktivációindukált sejthalál (AICD) révén elpusztulnak. Bár a folyamatban elsődlegesen a 

T-sejt antigénkötő receptora által az antigénprezentáló sejt (APC) MHC (major 

histocompatibility complex) molekuláin bemutatott antigénpeptid felismerése és a kapott 

kostimulációs jelek a meghatározók, nem hagyható figyelmen kívül más moduláló stimulusok, 

nevezetesen a különböző stresszszignálok által aktivált szfingomielin-ceramid jelpálya illetve 

bizonyos hormonális hatások szerepe sem, amelyek dinamikus „felülszabályozó” szerepet 

tölthetnek be a T-sejtek „sorsát” illetően.  

 
 
CÉLKITŰZÉSEK 
 
 Munkacsoportunk korábbi eredményei szerint a T-sejtek sorsa a membránban lokálisan 

akkumulálódott ceramid mennyiségétől igen érzékenyen függ. Egy bizonyos 

’küszöbkoncentráció’ (~µM) felett a T-limfociták apoptózissal válaszolnak, míg az alatti 

membránceramid-mennyiség nem vált ki szignifikáns sejthalált. Megfigyeléseink szerint az 

apoptózist nem indukáló ceramidszignálok ugyanakkor negatívan befolyásolják a T-sejtek 

antigénspecifikus aktivációjának folyamatát, a jelátvitel több szintjén is. Tekintve a ceramid 

eddig leírt sokrétű, lipidmembránokra gyakorolt biofizikai valamint funkcionális sejtélettani 

hatásait, pontos hatásmechanizmusának illetve molekuláris célpontjainak megismerése egyaránt 

kritikus kérdés a T-sejtek, és általánosságban véve az immunrendszer más sejtjeinek 

homeosztázisában betöltött szerepére vonatkozólag. 

A fentiek alapján, munkánk alapvető célkitűzései illetve vizsgált kérdései a következők voltak: 

 

● A ceramid sejtélettani- (plazmamembrán potenciál) illetve membránállapotra 

(mikrodoménszerkezet, -eloszlás) gyakorolt közvetlen hatásainak vizsgálata T-sejteken.  

 

● A T-sejtek antigénspecifikus aktivációját negatívan szabályozó ceramidszignálok 

hatásmechanizmusának vizsgálata, különös tekintettel az aktivációs kalcium szignálra, valamint 

újabb molekuláris célpontok azonosítása. A ceramidszenzitív és T-sejt aktivációs Ca2+-

szignálban érintett ioncsatorna fehérjék azonosítása.  
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● A membránceramid-akkumuláció és az apoptózis kaszpázfüggő mitokondriális útvonalának 

kapcsolata, időbeli összefüggéseinek vizsgálata. 

 

● Mennyire tekinthető általános érvényű szabályozási mechanizmusnak a ceramidok 

antigénindukált aktivációs Ca2+-szignált gátló valamint apoptózist indukáló hatása különböző 

érettségi- illetve differenciáltsági állapotú immunsejteken (B- és T-limfociták, bazofil leukociták 

(hízósejtek)? 

 

 

 Ismert tény, hogy az ösztrogének alapvető szerepet játszanak a hypothalamus, az 

ivarmirigyek (gonádok) és az agyalapi mirigy működésének szabályozásában. Ezen túl, az 

ösztrogének, mint pleiotróp hatású hormonok, jelentős védelmi szerepet töltenek be a központi 

idegrendszerben, elsősorban a neurodegeneratív kórképek vonatkozásában. Ugyanakkor az 

ösztrogének egyéb perifériás hatásai, többek között az adaptív immunrendszer (B- és T-

limfociták) működésére gyakorolt hatások, bár ismertek, korántsem feltártak. Feltételezhető 

többek között, hogy számos autoimmun betegség esetén a kritikus gének transzkripciós 

szabályozása nemi hormonok által szabályozott. Az ösztrogénhatás egyik megnyilvánulása a 

neurodegeneratív megbetegedésekkel szembeni védő hatás valamint a bizonyos autoimmun 

kórképek esetében (pl. SLE) megfigyelt érzékenyítő hatás, amely feltehetően a limfociták 

aktivációs küszöbének modulálásán keresztül valósulhat meg. Az ösztradiol hormon gyors, 

„nem genomiális” hatásainak mechanizmusa limfocitákon egyelőre nem tisztázott. 

 

Így az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

 

● Expresszálódnak-e és hol lokalizálódnak az intracelluláris ösztrogén receptor α és β altípusai 

T-sejteken?  

 

● Vannak-e az ösztradiolnak specifikus, gyors (nem genomiális) közvetlen hatásai limfocitákra, 

pl. a Ca2+-homeosztázis és a proteinfoszforilációs mintázat tekintetében? 
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ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 
 
● sejtfelszíni molekulák expresszójának vizsgálata áramlási citometriával 

● konfokális mikroszkópia 

● mikroszkópiás kolokalizációs analízis 

● intracelluláris kalciumszignál vizsgálata valós idejű mérési rendszerben 

● plazmamembrán-potenciál vizsgálata áramlási citometriával 

● Kaszpázaktivitás vizsgálata áramlási citometriával 

● mitokondriális membránpotenciál vizsgálata áramlási citometriával 

● DNS fragmentáció vizsgálata áramlási citometriával 

● gélelektroforézis és Western blot 

 

 

EREDMÉNYEK 
 

1. A plazmamembránban felhalmozódott ceramid 1-5 percen belül eléri a T-sejtek intracelluláris 

membránkompartmentjeit. 

 

2. A ceramid plazmamembránra kifejtett depolarizációs hatása az Lck src kináz hiányában is 

megnyilvánul. A ceramidcsatornák képződését gátló La3+ ionok jelenléte csak részben gátolja a 

ceramidindukált plazmamembrán-depolarizációt. 

 

3. A sejtek exogén ceramiddal történő kezelése során megfigyelhető a raftmarker GPI-

horgonyzott fehérjék és a GM1 gangliozidok, valamint a TCR jelátviteli láncai által alkotott 

CD3 molekulák a sejtfelszíni membránaggregátumokba tömörülése. 

 

4. A Cav1.2 L-típusú Ca2+-csatornák expresszióját mutattuk ki egér és humán T-és B-

sejtvonalakban valamint az RBL-2H3 patkány hízósejteken. Az IP12-7 egér TH-sejteken és 

BL41 humán Burkitt limfóma B-sejteken végzett vizsgálatainkban a csatornák funkcionálisan 

aktívnak bizonyultak. IP12-7 egér TH-sejteken kimutattuk, hogy a Cav-agonista (-)-BayK 8644 

által indukált kalciumszignált a ceramidstimulus gátolni képes. (5., 6., 7. sz. konferencia 

absztrakt) 
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5. A ceramid dózisfüggő módon Ca2+-felszabadulást vált ki a thapsigarginszenzitív 

intracelluláris Ca2+-raktárakból (endoplazmatikus retikulum-ER). (5., 6., 7. sz. konferencia 

absztrakt) 

 

6. A ceramid által indukált sejthalál folyamatok során T-sejtekben megközelítőleg azonos 

időben jelentkezik a mitokondrális depolarizáció illetve a kaszpáz enzimek aktivációja. 

 

7. A ceramidszignálokra adott válasz mértékében az immunsejtek típusától és differenciáltsági 

állapotától függően nagyfokú változatosság tapasztalható. Míg a hosszan tartó, erős 

ceramidszignálok IP12-7 egér TH-sejtekben a programozott sejthalálra jellemző mitokondriális 

depolarizációt és a DNS-állomány fragmentációját váltottak ki, addig a B-sejtvonalak 

elsősorban nekrózisra utaló jellegzetességeket mutattak az említett folymatok megjelenése 

nélkül. Az éretlen (38C13) és a marginális zóna fenotípusú B-sejtvonalak (X16C) a ceramid 

által kiváltott sejthalált tekintve fokozott érzékenységet mutattak. Ezzel szemben két vizsgált 

érett fenotípusú humán eredetű B-limfoma sejtvonal (ST486, BL41) és a hízósejtmodellként 

használt patkány bazofil leukémia sejtek (RBL-2H3) nagyfokú rezisztenciával jellemezhetők. 

Az IP12-7 egér TH-sejtekhez hasonlóan az éretlen (38C13) és érett (A20) egér B-sejtekben, lép 

B-sejtekben, és a patkány hízósejtekben (RBL-2H3) a nem-apoptotikus ceramidszignál gátolta 

az antigénreceptor által indukált kalciumszignált, ugyanakkor az érett humán T- és B-limfoma 

sejtek (Jurkat, ST486, BL41) a ceramidszignállal szemben ellenállónak bizonyultak. Az érett 

humán B-limfoma sejtek (ST486, BL41) extrém alacsony lipid raft-expressziója alapján 

összefüggés feltételezhető a ceramidszignálokkal szembeni rezisztencia és az illető sejttípus 

lipid raft denzitása között (3. sz. közlemény). 
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8. A klasszikus intracelluláris

expressziót T- és B-sejtekben

kimutatnunk T- és B-limfo

ösztrogénreceptorok sejttípuso

ugyanakkor  nem bizonyultak 

konferencia absztrakt) 

 

9. Az ösztrogénnek mind a

oszcilláló kalciumválaszt in

közlemény, 10. sz. konferenci

 

 ösztrogénreceptorok közül az ERα  mutat jelentősebb mértékű 

. Plazmamembránban lokalizált ösztrogénkötő helyeket sikerült 

citákban egyaránt. Vizsgálataink alapján az illető membrán 

nként eltérő mértékben kolokalizációt mutattak a lipid raftokkal, 

azonosnak a klasszikus ERα receptorral. (5. sz. közlemény, 10. sz. 

 membránpermeábilis, mind az impermeábilis formája lassú, 

dukál T-sejtekben, B-sejtek esetében azonban nem. (5. sz. 

a absztrakt) 
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10. B-sejtekben a membránpermeábilis ösztrogén dózisfüggő módon fokozta az Akt és a 

ERK1/2 MAP-kinázok foszforilációját. Ugyanakkor T-sejtekben inkább a membránreceptor 

stimulálása esetén mutatkozott jelentősebb foszforilációt indukáló hatás (5. sz. közlemény, 10. 

sz. konferencia absztrakt). 

 
 

AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁBAN MEGJELENT SAJÁT KÖZLEMÉNYEK: 
 
1.) Cynthia Detre, Endre Kiss, Zoltán Varga, Katalin Ludányi, Katalin Pászty, Ágnes Enyedi, 

Dorottya Kövesdi, György Panyi, Éva Rajnavölgyi, János Matkó: „Death or survival: 
membrane ceramide controls the fate and activation of antigen-specific T-cells depending 
on signal strength and duration.”  
 Cellular Signalling 2006. 18: 294-306 impakt faktor:4,887 

  
2.) Imre Gombos, Endre Kiss, Cynthia Detre, Glória László, János Matkó: „Cholesterol and 

sphingolipids as lipid organizers of the immune cells’ plasma membrane: their impact on the 
functions of MHC molecules, effector T-lymphocytes and T-cell death.”  
 Immunology Letters 2006. 104: 59-69 impakt faktor:2,136 

 
3.) Endre Kiss, Gabriella Sármay, János Matkó: „Ceramide-modulation of antigen-triggered 

Ca2+-signals and cell fate: diversity in the responses of various immunocytes.”  
 Annals of the New York Academy of Sciences 2006. 1090: 161-167 
  impakt faktor:1,930 
 

4.) Endre Kiss, Péter Nagy, Andrea Balogh, János Szöllősi, János Matkó: „Cytometry of raft 
and caveola membrane microdomains: from flow and imaging techniques to high 
throughputscreening.” 
Cytometry PartA 2008. 73A: 599-614 impakt faktor:2,978 

 
5.) Mónika Ádori*, Endre Kiss*, Zsuzsanna Barad, Klaudia Barabás, Edda Kiszely, Andrea, 

Schneider, Erna Sziksz, Dorottya Kövesdi, István M. Ábrahám, János Matkó, Gabriella 
Sármay: „Estrogen augments the T-cell-dependent but not the T-independent immune 
response in vivo and induces rapid non-classical effects on B- and T-cells.” 

 Journal of Immunology 2009. (bíralatra elküldve)   
 (* megosztott elsőszerzőség) 
 
 
EGYÉB KÖZLEMÉNYEK: 
 
1.) Dorottya Kövesdi, Katalin Pászty, Ágnes Enyedi, Endre Kiss, János Matkó, Katalin  

Ludányi, Éva Rajnavölgyi, Gabriella Sármay: „Antigen receptor-mediated signaling 
pathways in transitional immature B cells.” 
Cellular Signalling 2004. 16:881-889 impakt faktor:4,741 

 
2.) Tárnok, K., Kiss, E., Luiten, P.G.M., Nyakas, Cs., Tihanyi, K., Schlett, K., Eisel, U.L.M: 

“Effects of Vinpocetine on mitochondrial munction and neuroprotection in primary cortical 
neurons.” 
Neurochemistry International 2008. 53(6-8): 289-95  impakt faktor:2,975 

 6



PUBLIKÁLT ABSZTRAKTOK: 
 
Cynthia Detre, Endre Kiss, Zoltán Varga, Katalin Ludányi, Katalin Pászty, Ágnes Enyedi, 
György Panyi, Éva Rajnavölgyi, János Matkó: „Dual face of ceramide: non-apoptotic Cer-
stimuli modulate antigen-specific T-cell activation through blocking plasma membrane ion 
channels.” 30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference (Budapest, 2005) The FEBS 
Journal, July 2005, Vol. 272 (Suppl. 1):193 

 
 
KONFERENCIA ABSZTRAKTOK: 
 
1.) Detre Cynthia, Kiss Endre, Ludányi Katalin, Pászty Katalin, Enyedi Ágnes, Réthi Bence, 

Rajnavölgyi Éva, Matkó János: „Membrane ceramide release may control the sensitive 
balance of activation, survival and death signals in T-cells: implications in rescuing AICD.” 
12th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System (Sopron, 2003)   

 
2.) Roland K. Csépányi, Endre Kiss, Helga Látos, Barbara Uzonyi, Emese Kemény, Leonora 

Himer, Glória László, János Matkó: „Relationship between macrophage phenotypes and 
their antigen presenting or phagocytic capacity. Both functions are cholesterol/lipid raft-
dependent.” 13th Symposium on Signals and Signal Processing in the Immune System 
(Balatonöszöd, 2005)    

 
3.) Endre Kiss, Gabriella Sármay, János Matkó: „Ceramide-modulation of antigen-triggered 

Ca2+-signals and cell fate: a diversity in the responses by different lymphoid and myeloid 
cells.” Cell Signaling World Congress (Luxembourg, 2006) 

 
4.) Attila Kolonics, Tünde Horváth, Endre Kiss, János Matkó, Enikő Kulcsár, Péter Literáti-

Nagy, Botond Literáti-Nagy, Kitti Barta, László Korányi, Kálmán Tory: „Mitochondrial 
status of lymphocytes shows correlation with metabolic state.” American Diabetes 
Association, 66th Scientific Sessions (Washington, DC, USA, 2006) 

 
5.) Endre Kiss, Cynthia Detre, Dávid Medgyesi, Gabriella Sármay, János Matkó: „Controlling 

the life and death balance in lymphocytes: role of ceramides and FcgammaRIIB.” 1  Joint 
Meeting of European National Societies of Immunology Under the auspices of EFIS

st

 
(Párizs, Franciaország, 2006) 

 
6.) Endre Kiss, Cynthia Detre, János Matkó: „Complexity of ceramide signals and their impact 

on life or death of lymphocytes: complex fluorescence flow- and image cytometric 
analysis.” 10th Conference on Methods and Applications of Fluorescence (Salzburg, 
Ausztria, 2007)  

 
7.) Endre Kiss, Cynthia Detre, György Panyi, János Matkó: „Ceramide modulates lymphocyte 

signalling: searching for targets and the mechanism of action.” 14th Symposium on Signals 
and Signal Processing in the Immune System (Balatonöszöd, 2007) 

 
8.) Regina Tugyi, Katalin Jemnitz, Zsuzsa Veres, Endre Kiss, László Vereczkey: „The  effects 

of different drugs on hepatobiliary transporter MRP2 as studied by fluorimetric methods in 
sandwich hepatocyte culture.” 10th European ISSX Meeting (Bécs, Ausztria, 2008) 

 

 7

https://www.colloquium.fr/ei/cm.esp?id=146&pageid=_1FG0V2PVN
https://www.colloquium.fr/ei/cm.esp?id=146&pageid=_1FG0V2PVN


9.)   A. Kolonics, A. Cselenyak, E. Kiss, P.N. Literati, K. Tory: „A new type of insulin 
sensitizer, BGP-15 regulates mitochondrial function.” 44th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes, (Róma, Olaszország, 2008) 

 
10.) E. Kiss, M. Ádori, Zs. Barad, K. Barabás, E. Kiszely, A. Schneider, D. Kövesdi, I. 

Ábrahám2,4, G. Sármay1,3, J. Matkó:„Estrogen regulates T-dependent humoral immune 
response and exerts rapid, non-genomic effects on B- and T lymphocytes.” 15th Symposium 
on Signals and Signal Processing in the Immune System (Balatonöszöd, 2009) 

 8


