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Bevezetés 

 

A Sclerosis Multiplex (SM) a leggyakoribb gyulladásos, 

demyelinizációval járó központi idegrendszeri betegség. A 

fehér állományba belépő limfociták és más gyulladásos 

fenotípusú sejtek, valamint az aktiválódó komplementrendszer 

okozza a demyelinizációt és később az axonok károsodását. A 

szimptómák igen változatosak; szenzoros, motoros és 

vegetatív tünetek külön-külön vagy egyszerre jelenhetnek 

meg. Az SM kialakulásának okai még nem kellően 

tisztázottak: a genetikai háttér, az életmód és a környezet is 

befolyásolják a megbetegedés esélyét. A betegség 

kialakulásában fontos szerepet játszik a vér-agy gát 

megnövekedett permeabilitása, diszfunkciója. Mára 

gyakorlatilag megdőlt az a nézet, hogy a vér-agy gát tökéletes 

elszigeteltséget biztosít az idegszövet számára és tudjuk, hogy 

az immunrendszer elemei több úton is bejuthatnak a központi 

idegrendszerbe. A feltételezések szerint mind a Sclerosis 

Multiplexben, mind annak egér modelljében –Experimental 

Autoimmune Encephalomyelitis (EAE, Kísérletes Autoimmun 

Ecephalomyelitis) - a CD4+ T-sejtek indítják el, illetve 

szabályozzák a gyulladást, azonban a betegség 

patomechanizmusa pontosan még nem ismert. Az EAE 



kiváltható passzívan, CD4+ T-sejtek átvitelével a beteg állatból 

vagy aktívan, oligodendrocita eredetű fehérjékkel, továbbá 

peptidekkel történő immunizálással. Munkánk során 

elsősorban a komplementrendszer szerepét vizsgáltuk, az állat-

modellt alkalmazva. 

Bár már régóta vizsgálják a komplementrendszer szerepét 

az EAE kialakulása és lezajlása során, mégsincs egyértelmű 

válasz pontos szerepére. Saját kísérleteink során a 

komplement-hiányos állapot hatását vizsgáltuk az EAE-

indukciójára, a komplementrendszer reverzibilis kimerítésével. 

 Kísérleteink egyedülállóak, mivel – a mások által végzett 

vizsgálatokkal ellentétben – mi egyetlen alkalommal való 

CVF-oltás hatását vizsgáltuk az egér-modellben. Emellett 

megvizsgáltuk azt is, hogy a mi kísérleti körülményeink között 

hogyan viselkednek a genetikailag C3 komplementfehérje-

hiányos állatok. 



Célkitűzések 

 

I. Annak megállapítása, hogy a komplementrendszer 

hiánya a betegség indukciójakor milyen hatással van a tünetek 

kialakulására a C57BL/6 egértörzsben, ahol a betegség akut, 

monofázisos tünetekkel jelentkezik. 

 

II. Annak megállapítása, hogy a komplementrendszer 

hiánya a betegség indukciójakor, milyen hatással van a tünetek 

kialakulására az SJL/J egértörzsben, ahol a betegség során a 

tünetek javuló-súlyosbodó tendenciájúak. 

 

III. C3 KO állatokat vizsgálva célunk volt annak 

megállapítása, hogy milyen hatása van a C3 komponens teljes 

hiányának a monofázisos jellegű betegség kialakulására és 

lezajlására. 

 

IV. Célul tűztük ki annak meghatározását, hogy a MOG-

peptiddel oltott állatokban milyen mennyiségben jelennek meg 

a specifikus ellenanyagok, továbbá vizsgálni kívántuk a MOG-

specifikus T-sejtek antigénfüggő aktivációját ex vivo. Célunk 

volt emellett a myelinnel reagáló ellenanyagok komplement-

aktiváló képességének vizsgálata is. 



 

V. Szövettani metszeteken terveztük vizsgálni a központi 

idegrendszerben lezajló hisztológiai változásokat, valamint azt, 

hogy kimutatható-e komplement- depozíció. 

 

 

 

Alkalmazott módszerek 

 

 Az EAE egér-modellje 

 Szövettan, immunhisztokémia 

 Sandwich ELISA 

 Protein-chip technológia 

 In vitro antigénprezentáció 

 Szövettenyésztés 



Eredmények 

 

1. Eredményeink alapján a CVF-fel dekomplementált 

C57BL/6 állatok esetében a betegség első tünetei 

szignifikánsan később jelennek meg, és a csoport 

átlagpontszáma a későbbiekben is kisebb, mint az intakt 

komplementrendszerrel rendelkező egerek csoportja esetében.  

2. C3 KO állatokat oltva azt tapasztaltuk, hogy a tünetek 

ugyan hamarabb jelentkeznek, de a betegség későbbi fázisában 

a komplement-hiányos csoport átlagpontjai minden esetben a 

vad típusú csoport értékei alatt maradnak.  

3. Az SJL/J törzset vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy a 

CVF-kezelés elnyomja a visszatérő relapszusok kialakulását, 

és a betegség rosszabbodását. Továbbá az állatok túlélése is 

megnőtt a dekomplementált csoportban.  

4. Eredményeink szerint a CVF-fel kezelt állatokból 

származó T-limfociták szignifikánsan kisebb mértékben 

aktiválhatók, mint a normál komplementrendszerrel 

rendelkező állatokból nyert sejtek. Ugyanerre a 

következtetésre jutittunk akkor, ha a 21. ill a 39. napon izolált 

sejteket stimuláltuk újra, in vitro.  

5. A kísérleteinkben a tanszékünkön kifejlesztett protein-

mikroarray segítségével vizsgáltuk a MOG-specifikus 



ellenanyagszintet és az antitestek komplementaktivaló 

képességét. Hasonlóan másokhoz, mi sem találtunk 

összefüggést az ellenanyagszint és a klinikai tünetek között, 

azonban sökkent Ig-koncentrációt detektáltunk a CVF-kezelt 

állatokból származó savóban.  

6. Szintén fehérje-mikroarray módszerrel vizsgáltuk más, 

az EAE kialakulásában bizonyítottan szerepet játszó antigének 

ellen termelődő ellenanyagok megjelenését és azok 

komplementaktiváló képességét is. A vizsgált savókban nem 

találtunk más antigénre specifikus antitestet, ami alátámasztja 

azt, hogy az „epitope-spreading” jelenségének kialakulásához 

több mint 3 hét szükséges.  

7. A toluidin-kékkel festett metszeteken nem találtunk 

jelentős különbséget a CVF-kezelt és a kezeletlen állatok 

myelinhüvelyének szerkezetében; a szöveti károsodás mértéke 

megfelelt a betegség stádiumának.  

8. Az immunológiai paramétereket tekintve azt találtuk, 

hogy a központi idegrendszerbe belépő CD4+ T-limfociták 

száma kevesebb a CVF-kezelt állatokban, míg a központi 

idegrendszerben található CD11b+ makrofágok mennyisége 

azonos a dekomplementált és a normál komplementrendszerrel 

rendelkező állatokban. 



Összegezve: eredményeink arra utalnak, hogy a 

komplementrendszer működése befolyásolja az EAE 

patogenezisét, mivel a komplementaktivitás hiánya a betegség 

indukciójakor késlelteti a tünetek megjelenését, továbbá 

csökkenti a később megjelenő, MOG-specifikus T-sejtek 

aktivációját, a MOG-specifikus ellenanyagok megjelenését és 

a központi idegrendszerbe belépő CD4+ T-limfociták számát. 
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