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BEVEZETÉS 

 

A B limfociták nélkülözhetetlen elemei az adaptív immunrendszernek. 

Felismervén a kórokozókat ellenanyag szekretáló plazmasejtté érnek, hogy 

kialakítsák a humorális immunválaszt. Az antigén felismerés a sejtfelszíni 

antigén receptorukon, a B sejt receptoron (BCR) keresztül zajlik. Megkötve 

az antigént a BCR-ek aggregálódnak és ún. mikro-tömörüléseket hoznak 

létre. A mikro-tömörülések kialakítása az aktin sejtváz másodpercek alatt 

történő gyors átépülésén keresztül történik, ennek során egy kezdeti 

depolimerizációs folyamattal a BCR-ek szabaddá válnak, találkozásaik 

során klasztereket képeznek, majd a klaszterek körül újrapolimerizálódó 

aktin struktúrák stabilizálják a mikor-tömörüléseket. Ez a folyamat 

nélkülözhetetlen az antigén feldolgozásához és a jeltovábbításhoz. 

A B limfociták apoptózis érzékeny sejtek. A BCR felől érkező túlélési 

szignálok képesek csökkenteni ilyen irányú tendenciájukat. Antigén kötést 

és a mikro-tömörülések létrejöttét követően egy komplex jelátviteli hálózat 

továbbítja a stimulust a receptor felől a sejt belseje felé. Az egyik 

legfontosabb BCR által aktivált túlélési útvonal a PI3K/Akt útvonal. Ennek 

során a PI3K a szignaloszómába kerülve létrehozza az Akt kináz számára a 

kötőhelyet, és ezzel biztosítja Akt kináz bekapcsolásának előfeltételét. Sok 

jel arra mutat, hogy a folyamat első lépésében, PI3K szignaloszómába 

vitelében egy ez idáig kevéssé ismert adaptor, a Gab fehérje család is részt 

vehet. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

A B sejt receptorok mikro-tömörülésekbe szerveződése egy aktin-függő 

folyamat. Az aktin filamentumok depolimerizációjának hatására a 

sejtfelszíni antigén receptorok mozgása szabaddá válik. A szabadon mozgó 

receptorok aggregátumokat hoznak létre, melyeket az újrapolimerizálódó 

aktin sejtváz stabilizál. A mikro-tömörülések keletkezése a legkezdetibb 

lépések közé tartozik a B sejt jelátvitelben, ez idáig ismeretlen 

szabályozásuk ennél fogva egy korai szignálon keresztül képzelhető el. A 

citoplazmatikus kalciumról ismert, hogy számos aktin-kötő fehérjét képes 

szabályozni, eloszlása a sejtben heterogén, koncentrációját pedig a 

milliszekundom skálán képes változtatni a sejt. Ezek a tulajdonságok 

elképzelhetővé teszik, hogy a kalcium citoplazmatikus eloszlása 

befolyással lehet a kortikális aktin dinamikájára, ezáltal a mikro-

tömörülések létrejöttére. 

 Általánosságban, a célunk az volt, hogy megállapítsuk létezik-e 

bármilyen összefüggés a kalcium és az aktin dinamikája között.  

 Részleteiben, kíváncsiak voltunk, hogyan hat a citoplazmatikus 

kalcium megemelése és csökkentése a sejt morfológiájára.  

 Hogyan befolyásolják ezek a hatások a kortikális aktin denzitását. 

 Kimutatható-e fiziológiás körülmények között kölcsönhatás a 

kalcium és az aktin dinamikája között, és ha igen, akkor ez milyen 

jellegű. 
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 Kíváncsiak voltunk rá, hogy teoretikusan egy ilyen kölcsönhatás 

kalcium és aktin között magyarázhatná-e a BCR mikro-tömörülések 

képződését. 

A mikro-tömörülések létrejöttét követően, egy központi eleme a B sejtek 

aktivációnak, valamint a B sejt receptoron keresztül érkező túlélési jel 

kialakulásának, hogy a PI3K bekerüljön a szignaloszómába. A PI3K 

aktivitása a szignaloszómában nélkülözhetetlen előfeltétele a PI3K/Akt 

túlélési útvonal bekapcsolásának, a PLCγ közvetített kalcium válasz 

kialakulásának, és az ezt követő NF-κB nukleáris transzlokációjának. 

Ezeken keresztül a PI3K a B sejt túlélés központi szabályozója. Számos jel 

arra mutat, hogy a CD19 és a BCAP adaptor molekulákon túl léteznie kell 

egy további útvonalnak, amely a PI3K szignaloszómába kerülését tudja 

előremozdítani. A Gab család tagjai, közülük is a Gab2 ígéretes jelöltek a 

PI3K adaptoraként B sejtekben.  

 Célunk az volt, hogy körbejárjuk a Gab2 szerepét a B sejt receptor 

jelátvitelben. 

 Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gab2 kifejeződik-e B sejtekben, és 

BCR szignál hatására foszforilálódik-e. 

 Komplexet alkot-e a Gab2 a PI3K és SHP2 molekulákkal? 

 Mely kinázok felelősek a Gab2 foszforilációjáért? 

 Hogyan kerül a Gab2 a szignaloszómába? 

 Hozzájárul-e a Gab2 a PI3K/Akt valamint SHP2/Ekr túlélési 

útvonalak aktiválódásához? 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Eredményeink alapján sikerült felállítanunk egy kvalitatív modellt a 

kalcium szerepéről az aktin átrendeződésben. A „calcium regulated actin 

dynaimcs”, röviden CRAD modell, kijelenti, hogy a citoplazmatikus 

kalcium elrendeződés és az aktin átrendeződések dinamikája között szoros 

kapcsolat áll fenn. A CRAD modell szerint aktin épülés dominál azokban a 

citoplazmatikus régiókban, ahol lokálisan alacsonyabb a szabad kalcium 

mennyisége, míg aktin bomlás következik be a magasabb kalcium 

koncentrációjú mikrodoménekben.  A CRAD modell az első magyarázó és 

prediktív erejű modell, amely kvalitatív összefüggésbe hozza a kalcium és 

az aktin dinamikáját  

A Gab2 B sejtekben betöltött szerepével kapcsolatban végzett 

kutatásaink alapján, kimondhatjuk, hogy a már ismert CD19-en és BCAP-

en keresztül megvalósuló útvonalakon túl létezik egy harmadik jelentős 

útvonal, amelyen keresztül a PI3K a szignaloszómába kerülhet, és ez a 

Gab2 adaptor molekulán keresztül vezet. A Gab2/PI3K komplex hozzájárul 

az PI3K/Akt útvonal aktivitásához, és ezáltal fokozza a halálszignálokkal 

találkozó B sejtek túlélési esélyét.  

 

 

 

 

 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 áramlási citometrias eljárások: apoptózis százalék meghatározására, F-

aktin mennyiség, kalcium és sejt felszíni molekulák (BCR, Fas) 

mennyiségének mérésére 

 képalkotó eljárások: standard és speciális konfokális mikroszkópiás 

képalkotás, immunofluoreszcencia, live cell kalcium imaging 

 fehérje analitikai módszerek: immunoprecipitáció és western blotting 

 transzfekciós eljárások: retrovirális transzfekció, lipofekció 

 képelemzési és adatbányászati módszerek: Imaris képalkotói eljárások, 

median-based search algoritmusok, kölcsönös inoformáció számítás, 

Neyman statisztika 

 

EREDMÉNYEK 

1. A kalcium vezérelt aktin átrendeződések témakörben 

 

 Nagymértékű koncentrációemelkedés a citoplazmatikus kalcium 

mennyiségében sejtstruktúra és morfológiavesztéshez vezet. 

 Ionofór indukált kalcium felszabadulás F-aktin bomlást indukál, míg 

kalcium kelátor kiváltotta kalcium koncentráció csökkenés telítési 

görbe jellegű aktin polimerizációhoz vezet.  

 Az Ionomycin indulált kalcium felszabadulás az aktin sejtváz 

összeomlását indukálja A20 és HELA sejtekben.  
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 A kalcium oszcillációk oszcillatórikus ingadozást váltanak ki a 

kortikális aktin mennyiségében A20 sejteken. Az aktin mennyisége ott 

mutat maximumot, ahol a kalciumé minimumot.  

 A BCR internalizáció felgyorsul EGTA kezelés hatására A20 

sejtekben. 

 Az Akt foszforiláció szelektíven serkenti az EGTA kezelés BCR 

triggerelt A20 sejtekben. 

 A T sejtek gyűrű formájú aktin struktúrát képeznek a sejt-sejt 

kölcsönhatási zónában immunológiai szinapszis képzésekor.  

 A mitokondrium gyűrűszerű formát képezve a szinapszis területére 

transzlokálódnak.  

 A nátrium/kalcium exchanger feldúsul a sejt/sejt kölcsönhatási 

zónában, T sejteken immunológiai szinapszis képzésekor. 

 A T sejtek a szinapszisnál egy gyűrű alakú alacsony kalcium 

koncentrációjú citoplazmatikus domént hoznak létra.  

 

2. A Gab2 szerepe a B sejt receptor jelátvitelben témakörben 

 

 A Gab2 kifejeződik B sejtekben 

 BCR stimulus hatására a Gab2 foszforilálódik és rekrutálja a PI3K és 

SHP2 jelátviteli molekulákat.  

 A PI3K komplexbe vitelét csak részlegesen gátolja az LY294002 

gátlószer.  

 

 

 Az SHP2 toborzását egészében gátolja az LY294002 gátlószer. 

 Lyn KO egerek B sejtjeiben a Gab2 nem viszi komplexbe a PI3K-t 

BCR stimulus hatására.  

 A Gab2-SHP2 komplex Lyn KO egerek B sejtjeiben is létrejön BCR 

stimulus hatására.  

 A Syk kináz gátlása gátolja a Gab2-SHP2 komplex létrejöttét. 

 A Syk kináz gátlása nem befolyásolja a Gab2-PI3K komplex 

létrejöttét.  

 A Gab2 egy komplexben van az Igβ-val nyugvó B sejtekben, az Igα-

val pedig aktivált B sejtekben. 

 A Gab2 overexpressziója jelentősen megnövekedett Akt 

foszforilációhoz vezet, míg az Erk foszforilációt érintetlenül hagyja 

BCR stimulált B sejtekben.  

 A PH-domén mentes Gab2 expresszáltatása nem változtat sem az Akt 

sem az Erk foszforiláción.  

 Vad típusú Gab2-t overexpresszáló A20 sejtek alacsonyabb 

szenzitivitást mutatnak anti-Fas (JO2 ellenanyag) indukált sejthalálra, 

mint a kontroll sejtek vagy a PH-domén mentes exogén Gab2-t kijező 

sejtek.  

 Vad típusú Gab2-t overexpresszáló A20 sejtek alacsonyabb 

százalékban apoptotizálnak, ha előzetes IgG stimulust követően 

indulkálunk bennük anti-Fas-sal (JO2 ellenanyag) sejthalált, mint a 

kontroll sejtek vagy a PH-domén mentes exogén Gab2-t kijező sejtek.  
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