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BEVEZETÉS 

 
Az immunrendszer sejtjei érésük és aktiválódásuk során folyamatosan 

változtatják a felszínükön megjelenő molekula mintázatot, ilyen módon is 

lehetővé téve a környezettel való dinamikus kapcsolatot. A limfociták 

aktiválódása és differenciálódása együtt jár a sejtfelszíni glikoproteinek, 

glikolipidek glikánláncainak glikoziltranszferázok (pl szialiltranszferáz, 

fukoziltranszferáz) és glikozidázok (pl. szialidázok/neuraminidázok) által 

történő átrendeződésével, a glikoziláció változásával. A glikoziláció 

szerepe az immunsejtek migrációjában régóta ismert, de egyre több 

tanulmány bizonyítja fontosságát a patogénfelismerésben, a természetes 

immunrendszer működésének modulálásában, a gyulladás folyamatok és az 

immunsejtek homeosztázisának szabályozásában. Rendellenes glikozilációs 

folyamatok autoimmun betegségek és rákos megbetegedések 

kialakulásához vezethetnek. Több kutatási eredmény igazolja, hogy egyes 

szteroid hormonok (pl. ösztradiol) befolyásolják glikoziltranszferázok 

expresszióját és aktivitását. In vitro és in vivo eredmények azt is igazolják, 

hogy az ösztrogének módosíthatják a limfociták fejlődését és 

differenciálódását is, hatnak egyes citokinek termelődésére és az 

ellenanyagtermelésre. Az is ismert, hogy egyes autoimmun betegségek 

előfordulási gyakorisága jóval nagyobb nőkben, mint férfiakban. Ezeknek a 

hatásoknak a molekuláris háttere azonban egyelőre kevéssé tisztázott. 

Az egér germinális centrum markerként régóta elterjedten használt GL7 

epitóp szabályozott, differencált megjelenést mutat a B- és T-limfociták 

érése  és  aktivációja  során.   Nemrégen   a  Neu5Ac   sziálsav   oldalláncot  

valószínűsítették az epitópot felismerő ellenanyag kötőhelyeként. 

Mindezidáig kevéssé ismert azonban az epitóp expressziója más fajokban, 

különös tekintettel az emberre, ahol az egér limfoctákban detektált 

differenciált megjelenésért alapvetően felelőssé tett enzim nem működik. 

Semmit nem tudunk továbbá az epitópot hordozó molekula szerkezetéről, 

funkciójáról.  

Munkánkban ezért egyrészt a GL7 epitópot hordozó molekula 

szerkezetének közelebbi megismerését és emberben történő 

expressziójának vizsgálatát, valamint a funkcionális szerep tisztázására 

tervezett kísérletekben alkalmazható egyláncú ellenanyag (scFv) 

létrehozását tűztük ki célul, másrészt tanulmányozni kívántuk az ösztrogén 

hatását a humorális immunválasz során in vivo és in vitro rendszerben. 

 

CÉLKITŰZÉSEK 

A GL7 epitópot eredetileg in vitro aktivált egér lépsejteken egy patkány 

monoklonális ellenanyag kötődése alapján írták le. Az epitópot hordozó 

sejtfelszíni molekulát mindezidáig nem sikerült azonosítani és noha az érés 

és az aktiváció során történő differenciált megjelenés felveti a molekula 

adhéziós és/vagy aktivációs folyamatokban betöltött szerepét, a pontos 

funkció felderítése is még a jövő feladata. Az epitópot felismerő ellenanyag 

IgM izotípusa miatti tulajdonságai azonban számos módszer esetében 

nehézségeket okoznak. 
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A fentiek alapján munkánk során a következő célokat tűztük ki: 

 

• A GL7 epitóp kémiai természetének felderítését egér és humán 

sejteken.  

• A GL7 epitóp expressziójának vizsgálatát primer patkány sejteken. 

• A GL7 epitóp expresszió vizsgálatát primer humán sejteken és in 

vitro aktivációt követő változásának követését humán limfocitákon. 

• A GL7 epitópot felismerő ellenanyagnak csak a variábilis doménjeit 

tartalmazó scFv konstrukció létrehozását. 
 

Jól ismert, hogy a nemi hormonok, így az ösztrogének is befolyásolják 

a limfociták differenciációját, érését, migrációját, résztvesznek a 

glikoziláció folyamatának szabályozásában, ezáltal fontos szerepet töltenek 

be az immunválasz szabályozásában. Minthogy az ösztrogén humorális 

immunválaszra kifejtett hatását eddig főként in vitro rendszerekben 

tanulmányozták, ezért kísérleteket teveztünk: 

 

• Az ösztrogén T-sejt dependens és a T-sejt independens B-sejt 

válaszra kifejtett hatásának in vivo rendszerben történő vizsgálatára. 

• Továbbá az ösztrogén nem-genomiális hatásának felderítésére 

primer egér T- és B-sejtekben az NFκB aktiváció szintjén. 

 

 
 
 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

• ovariektomián átesett, ill. álműtött C57Bl/6 egerek immunizálása 

• egér és humán B- és T-sejtek szeparálása és in vitro aktiválása 

• ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

• ELISPOT (Enzyme-Linked ImmunoSPOT) 

• SDS-PAGE gélelektroforézis és Western blot 

• kvantitatív PCR, klónozás és szekvencia elemzés 

• rekombináns fehérjék tisztítása és visszahajtogatása 

• áramlási citometria 

• konfokális lézerpásztázó mikroszkópia 

 

EREDMÉNYEK 

• Megállapítottuk, hogy a GL7 patkány monoklonális ellenanyag egy 
teljesen szialidáz-, és részben papain-szenzitív epitópot ismert fel egér 
és humán limfocitákon is. Különböző egér és humán eredetű sejteket 
vizsgálva az epitóp jelenléte pozitív korrelációt mutatott az α2-6- kötő 
SNA és negatív korrelációt az α2-3- sziálsavakat kötő MAA II lektin 
kötődésével míg a galaktozil-β1-3-N-acetilgalaktózamin felismerő 
PNA esetében semmilyen összefüggés nem volt kimutatható. 

 
• Kimutattuk, hogy a GL7 epitóp patkány limfocitákon is az egerekben 

leírt aktiváció függő módon jelenik meg. Kifejeződése emberben is a 
limfocitákra korlátozódik és bár ezeken konstitutív módon jelen van, 
sejtfelszíni expressziójának mértéke aktiváció hatására differenciáltan 
változik.  
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• Sikeresen állítottunk elő egyláncú ellenanyagot a GL7 monoklonális 
patkány IgM-et termelő hibridklónból.  

 
• Kimutattuk, hogy az ösztrogén növeli a C57Bl/6 egér B-sejtek TD-

antigénre adott immunválaszát, míg a TI-2 immunválaszt nem 
befolyásolja. 

 
• Megállapítottuk, hogy az ovariektómiát követő csökkent T-dependens 

immunválasz a haptén-specifikus ellenanyagot termelő plazmasejtszám 
csökkenésének tulajdonítható. 

 
• Kimutattuk, hogy az ösztrogén (E2) visszapótlása az ovariektómián 

átesett egerekbe szignifikánsan növeli az IgM és IgG termelő sejtek 
számát a kezeletlen egerekhez képest a TD antigénre adott 
ellenanyagválasz során, ami azt jelzi, hogy az ösztrogén tehető felelőssé 
a fokozott a T-sejt függő ellenanyagtermelésért. 

 
• Az ösztrogén T és B sejtekben kifejtett nem-genomiális hatásainak 

vizsgálata során kimutattuk, hogy az ösztrogén kiváltja az Erk és Akt 
kinázok aktiválódását, továbbá az NFκB család p65 és p52 fehérjéinek 
gyors aktivációját és magi transzlokációját, míg a cRel fehérjére nem 
volt hatása. 

 
• Korábbi in vivo eredményekkel összhangban kimutattuk in vitro 

rendszerben, hogy ConA stimulált lépsejtek ösztrogén hatására IFNγ-t 
termelnek. Ez az eredmény az ösztrogén NFκB aktivációt serkentő 
hatásával együtt azt sugallja, hogy az ösztrogén a TD antigén-
specifikus B-sejtválaszt részben az NFκB és IFNγ gén 
transzkripciójának stimulálása révén indukálja. 

 

 

 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az ösztrogén közvetlenül hat a 

B- és a T-sejtekre azokban gyors, nem-genomiális hatásokat indukálva, 

mind intracelluláris ER-on (főleg B-sejtekben), mind membrán ER-on 

(főleg T-sejtekben) keresztül. Ezen hatások B- és T-sejtekben is az Erk és 

az Akt valamint a p65 NFkB aktivációjáhozhoz vezetnek, ezáltal növelve a 

B-sejt túlélés esélyét. Ezen hatások együttesen a T- és B-sejtek közötti 

kollaborációt erősíthetik a TD immunválasz során. Ezzel összhangban, in 

vivo eredményeink elsőként demonstrálják, hogy az ösztrogén valóban 

pozitívan modulálja a T-sejt dependens, de nem befolyásolja a T-sejt 

independens ellenanyagtermelést. 

 Több szerző kimutatta, hogy egyes glikoziltranszferázok expressziója 

szteroid hormonok kontrollja alatt áll. Leírták azt is, hogy az ösztrogén 

kezelés differenciáltan hat a 2,3- és a 2,6-szialiltanszferázok aktivitására, 

továbbá kimutatták, hogy az ösztrogén modulálja a B-sejtek túlélését 

szabályozó molekulák, pl. CD22 kifejeződését. Ennek fényében érdekessé 

válik annak vizsgálata is, hogy ösztrogén hatásra hogyan változik a CD22 

ligandum hozzáférhetősége és ezzel összefüggésben a Neu5Ac sziálsavként 

azonosított GL7 epitóp jelenlétének mértéke. Miután az epitóp egér és 

humán sejteken is teljes mértékben neuraminidáz-, részben papain-

szenzitív, így elképzelhető, hogy a GL7 szénhidrát epitóp sejttípustól 

függően kapcsolódhat egy, vagy több glikoproteinhez, vagy glikolipidhez 

is. Az epitóp sejttípustól, érési stádiumtól és aktivációtól függően 

differenciált megjelenése valószínüvé teszi, hogy valamilyen funkcionális 
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szerepe lehet a limfociták érése ill. aktivációja során. Reményeink szerint a 

munkánk során sikeresen létrehozott egyláncú ellenanyag hasznos eszköz 

lesz a GL7 epitóppal kapcsolatos, számos további kérdés  megválaszolására 

tervezett kísérletekben. 
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