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Bevezetés 

 

A rekombináns antigéneken alapuló vakcinák egyre nagyobb 

szerepet kapnak az oltóanyag fejlesztésekben, kiszorítva az elölt 

kórokozókat vagy darabjaikat tartalmazó hagyományos 

oltóanyagokat. A rekombináns fehérje antigének többsége viszont 

gyenge immunogenitásúnak bizonyul, ezért mellettük adjuvánsok 

jelenléte is szükséges az oltóanyag hatékonyságának 

biztosításához.  

A molekuláris adjuvánsok, mint pl. egyes Toll-szerű 

receptorok ligandumai vagy agonista ellenanyagok, célzott 

sejtaktivációt megvalósítva, mellékhatások nélkül képesek növelni 

a kapcsolt antigének immunogenitását. Egyik csoportjukat alkotják 

azok az ellenanyagok, amelyek az antigéneket közvetlenül a 

felvételüket elősegítő receptorokhoz irányítva, vagy az 

antigénprezentáló sejtek (APC) érésének stimulálásával segítik a 

hatékony antigén elleni immunválasz kialakulását. Az antigén 

felvételének elősegítésénél célreceptorok lehetnek az I-es típusú, 

valamint a II-es típusú komplement receptorok (CR1/2), vagy az 

IgG Fc-részt kötő, kis affinitású FcγRII/III receptorok, és a CD40 

receptor is; ezen receptorokról számos irodalmi adat bizonyítja, 

hogy stimulálásuk erősíti a humorális immunválaszt. Ugyanakkor a 

teljes ellenanyag alkalmazása az oltóanyagokban esetenként 
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gyulladási folyamatokat indíthat, elsősorban az immunglobulin Fc-

résznek jelenléte miatt, amely képes kapcsolódni az Fc-

receptorokhoz, illetve aktiválhatja a komplement rendszert is. A 

mellékreakciók elkerülhetőek az Fc-rész nélküli rekombináns 

egyláncú ellenanyag fragmentumok (scFv) alkalmazásával, 

amelyek immunogenitása is alacsony, így az antigének általuk 

történő irányításakor csak a célreceptor hatása érvényesül az 

immunválaszban. 

A nano- és mikropartikulumok szintén kiváló adjuvánsok, a 

hozzájuk kapcsolt antigén ellen a B-sejtes és a T-sejtes 

immunválaszt is növelik. Az immunogenitást fokozó 

tulajdonságuk a méretükhöz köthető: a virális vagy bakteriális 

mérettartományba eső részecskéket a makrofágok és a dendritikus 

sejtek hatékonyan veszik fel, és a kapcsolt antigének bemutatása 

mellett a mikropartikulumok a fagocita sejtek érését is kiváltják.  

 

Célkitűzések 

 

Munkacsoportunk régóta foglalkozik az immunválasz scFv-k 

általi befolyásolásával. Korábbi kísérleteink során az antigének 

CR1/2 receptorokhoz való irányítása monomer formájú scFv-kel 

nem bizonyult elég hatékonynak a kapcsolt antigén  
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immunogenitásának növelésében in vivo kísérleti körülmények 

között. Elgondolásunk szerint, ha az antigént a CR1/2 receptoron 

kívül egyéb, szintén az APC-k aktivációját befolyásoló 

receptorokhoz - úgymint az FcγRII/III vagy a CD40 -, vagy 

kombinációikhoz irányítjuk, esetleg kiváltható lenne egy hatékony 

immunválasz. A receptorok és kombinációik célzását a különböző 

specificitású scFv-k sztreptavidin-biotin alapú rendszerben történő 

oligomerizációjával kívántuk elérni, amellyel az scFv-k valenciája, 

és ezáltal az irányításuk hatékonysága is nőhet. Továbbá meg 

akartuk vizsgálni azt is, hogy az scFv-k által irányított antigének 

immunogenitása tovább növelhető-e mikrogyöngyök 

alkalmazásával a célzó komplexekben.  

 

A munkánk során tehát célunk volt: 

 az agonista anti-CD40 FGK scFv előállítása, 

specificitásának igazolása, továbbá APC-khez való 

kötődésének jellemzése  

 sztreptavidin alapú moduláris célzó komplexek kialakítása 

(SA-scFv), és az APC-khez, főként a B-sejtekhez és a 

makrofágokhoz, való kötődésük igazolása  

 510 nm átmérőjű, sztreptavidinnel fedett mikrogyöngy 

alapú célzó komplexek (msSA-scFv) létrehozása, és 

jellemzése az összeszerelődés, a B-sejtekhez és a CD11b+ 
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makrofágokhoz való kötődés, továbbá az in vivo lokalizáció 

szempontjából  

 In vivo a humorális immunválasz befolyásolása az 

antigének irányításával a 

a, CR1/2 és az FcγRII, illetve FcγRIII receptorokhoz,  

b, CD40 és az FcγRII, illetve FcγRIII receptorokhoz, 

a SA-scFv és az msSA-scFv komplexekkel. A 

kísérletekben vizsgáltuk a receptorok együttműködését is.  

 

Alkalmazott módszerek 

 

 scFv klónozása: polimeráz láncreakció, vektorba építés, 

transzformálás, plazmid izolálás, nukleotid szekvenálás, 

restrikciós endonukleázokkal való fragmentálás, agaróz 

gélelektroforézis 

 fehérjetermelés bakteriumsejtekben, fehérjék tisztítása, 

affinitás kromatográfia, biotinilálás és gélszűrés 

 ellenanyagok jelölése fluoreszcens festékkel  

 SDS-PAGE és dot plot  

 áramlási citofluorimetria 

 fluoreszcens mikroszkópia  

 egerek kezelése, immunizálása, sejttenyészetek fenntartása 

 egér lép sejtek és nyirokcsomó sejtek izolálása 

Vizsgálataink kimutatták azt is, hogy az scFv-k a 

mikrogyöngy alapú komplexek irányítására csak részben - 

sejttípustól függően – képesek in vitro, míg in vivo körülmények 

között az msSA-scFv komplexeknél az immunválasz alakulása 

scFv-ktől független. Ez jelzi tehát, hogy a mikrogyöngyökkel nem 

fokozható az scFv-k általi antigénirányítás hatékonysága. 

Mindemellett kísérleteink is alátámasztották a mikrogyöngyök 

humorális immunválaszt erősítő adjuváns hatását a.  

 

Az értekezés alapját adó, elfogadott saját közlemények 
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megjelent ellenanyagok között arányaiban kevesebb volt az 

antigénspecifikus a reverz fehérje mikroarray mérések alapján. 

 

Diszkusszió 

 

Az általunk kialakított moduláris célzó komplexek újszerűek 

abban, hogy scFv-kel irányítva, és így a mellékreakciók 

lehetőségét kizárva, képesek antigének célsejtekhez való 

eljuttatására és a célsejtek stimulálására. A moduláris 

komplexekben a különböző scFv-k kombinálásával lehetséges a 

különböző receptorok együttműködésének vizsgálata is. 

Eredményeink szerint a szolubilis SA-scFv komplexek képesek 

a hatékony antigénirányításra, és ezáltal befolyásolni tudják az 

antigén specifikus humorális immunválaszt. Az FGK scFv és a 

2.4g2 scFv fokozták a hozzájuk kapcsolt antigének 

immunogenitását SA-scFv komplexekben, továbbá a CD40 

receptorok célzásánál a nagy mennyiségű IgG2a termelődés az 

immunválasz Th1 irányú eltolódását is jelezte; így ezek az scFvk 

alkalmasak lehetnek az ellenanyagtermelés növelésére, illetve 

finom szabályozására alegység vakcina elemeként is. Két 

különböző receptor egyidejű célzásakor viszont nem tapasztaltunk 

szinergizmust a receptorok működésében.  

 

 ELISPOT 

 ELISA és reverz fehérje mikroarray  

 

Eredmények 

 

 Létrehoztunk egy új, anti-CD40 rekombináns egyláncú 

ellenanyagot, az FGK scFv-t, amelyről bizonyítottuk, hogy 

képes a hozzákapcsolt antigént a CD40 receptort kifejező 

sejtekhez, azaz az APC-khez szállítani. Az FGK45.5 

ellenanyag könnyű- és nehézlánc variábilis régióinak 

szekvenciáját elhelyeztük a Genbank adatbázisban. 

 Monobiotinilált anti-CR1/2 7g6 scFv-t, anti-FcγRII/III 2.4g2 

scFv-t illetve anti-CD40 FGK scFv-t sztreptavidinnel (SA), 

vagy 510 nm-es sztreptavidinnel fedett mikrogyöngyökkel 

(msSA) konjugálva moduláris, könnyen cserélhető 

egységekből álló, antigénprezetáló sejteket célzó komplexeket 

(SA-scFv illetve msSA-scFv komplexek) állítottunk elő. 

Igazoltuk, hogy az SA-scFv komplexek a hordozott scFv 

specificitásának megfelelően ismerik fel a B-sejteket valamint 

a CD11b+ makrofágokat, és a kötődés affinitását nem 

befolyásolta a SA-nel való kapcsolódásuk. 

 Kimutattuk, hogy az msSA-scFv komplexek is képesek kötődni 

a B-sejtekhez és a makrofágokhoz, így eljuttathatják hozzájuk 
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a kapcsolt antigént. Ugyanakkor, míg kapcsolódásuk a B-

sejtekhez az scFv-k kötődési képességeit tükrözték, addig a 

makrofágoknál a kötődésük független volt az scFv-ktől. 

Kimutattuk azt is, hogy az msSA-scFv komplexek szubkután 

oltást követően eljutottak a környéki nyirokcsomókba, ahol 

főként a szinusz hálózatban jelentek meg, és lokalizációjukat a 

kapcsolt scFv-k nem befolyásolták.  

 Az SA-/ msSA-scFv komplexekkel végzett antigénirányítás 

hatásai in vivo kísérleti körülmények között a SA, illetve myc-

tag és his-tag specifikus (a tag-ek az scFv-khez kapcsoltan 

jelennek meg) humorális immunválaszra:  

 

o Az FcγRII/III célzása, mind a SA-2.4g2 scFv, mind az 

msSA-2.4g2 scFv komplexekkel, magas antigén 

specifikus ellenanyagválaszt indukált a kontroll, azaz 

csak az antigéneket tartalmazó komplexekhez képest. 

o A CR1/2 receptor célzása SA-7g6 komplexekkel szintén 

fokozott antigén specifikus IgG1 termelődést váltott ki a 

kontroll csoporthoz képest, ám a hatékonysága elmaradt 

az antigének FcγRII/III receptorokhoz való irányításának 

hatékonyságától. A szolubilis komplexekkel ellentétben a 

az msSA-7g6 komplexekkel kezelt egerekben nem jelent 

meg szignifikáns növekedés az ellenanyagválaszban a 

kontroll csoporthoz képest. Ennek okait kutatva 

kimutattuk a mikropartikulumokról, hogy kismértékben 

aktiválják a komplementrendszert, ám elgondolásunk 

szerint kevés hasított C3 komplementfehérje fragmentum 

keletkezett ahhoz, hogy az érdemben csökkentse a CR1/2 

célzás hatékonyságát a receptorok elfedésével.  

o Az antigének CD40 receptorhoz való irányítása SA-FGK 

scFv komplexekkel szintén erős antigén specifikus IgG1 

ellenanyagválaszt okozott, és emellett nagy mennyiségű 

antigén specifikus IgG2a is termelődött. 

o Az FcγRII/III és a CR1/2, illetve az FcγRII/III és a CD40 

receptorok egyidejű, együttes célzása nem vezetett a 

humorális immunválasz további fokozódásához.  

o A SA-scFv csoportok szignifikánsan magasabb antigén 

specifikus ellenanyagválaszt váltottak ki a csak antigént 

tartalmazó kontroll csoporthoz képest, mint az msSA-

scFv csoportok a saját kontroll csoportjukhoz 

viszonyítva. Tehát az scFv-k általi irányításnak in vivo 

elsősorban a szolubilis SA-scFv komplexeknél volt 

szerepe, a mikrogyöngy alapú komplexeknél nem.  

o A csak antigént tartalmazó komplexeknél a mikrogyöngy 

alapúak fokozottabb IgG1 ellenanyagválaszt váltottak ki, 

mint a szolubilis SA alapúak. Ugyanakkor a nagyszámú  
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