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I. Gyakrabban előforduló rövidítések jegyzéke 

 

 

Ag Antigen KHS Kevert Humán Szérum 

Al Alexa fluoreszcens festék LFA-1 Lymphocyte Function-associateg Ag-1 

AP Alternative Pathway LHR Long Homolog Repeats 

APC Antigen Presenting Cell LP Lectine Pathway 

APC AlloPhycoCyanin MAC Membrane Attack Complex 

BC B cell MACS MAgnetic Cell Sorting 

BCR B cell receptor MASP Mannose-Associated Serine Protease 

CCP Complement Control Proteins MBL Mannose-Binding Lectine 

CD Cluster of Differentiation MCP Membrane Cofactor Protein 

CLP Common Lymphoid Progenitor MHC Major Histocompatibility Complex 

CP Classical Pathway mTEC medullar Thimic Epithelial Cell 

CR Complement Receptor NK Natural Killer cell 

CR1 Complement Receptor type 1 PAMP Pathogen-Associated Molecular Pattern 

cTreg Complement induced Treg cell PE PhycoErythrine 

CTSL Catepsine-L pro-T Progenitor T cell 

Cyt az MCP intracelluláris részének jele R receptor 

DAB  RBC Red Blood Cell 

DAF Decay Accelerating Factor RCA Regulators of Complement Activation 

DAMP Damage-Associated Molecular Pattern SCF Stem Cell Factor 

DC Dendritic Cell SCR Short Consensus Repeats 

DN Duble Negative SLE Systemic Lupus Erithematosus 

DP Duble Positive Tc Citotoxic T Lymphocyte 

EC ExtraCellular TCC Terminal Complement Complex 

ETN Early Thimic Progenitor TCR T Cell Receptor 

FACS Fluorescence-Activating Cell Sorting TEC Thymus Epithelial Cell 

FDC Follicular Dendritic Cell Tfh Follicular T Helper cell 

FITC Fluoresceine-IsoThioCyanate TGF Transforming/Tumor Growth Factor 

HEV High Endotheliel Venules Th Helper T Lymphocyte 

IC IntraCellular TLR Toll-Like Receptor 

IFN Interferon Tr1 type 1 T Regulatory cell 

IK ImmunKomplex Treg T Regulatory cell 

IL Interleukin TSLP Thimic Stromal Lymphopoietin 

INH Inhibitor vvs VörösVérSejt 

iTreg Induced Treg cell TGF Transforming/Tumor Growth Factor 
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II. Bevezetés 

 

 

II.1 A téma rövid bemutatása 

 

 

Munkánk során az adaptív immunrendszer elemei közé tartozó T-limfociták, és a 

veleszületett immunitás egyik fontos elemének, a komplementrendszernek a  kapcsolatát 

vizsgáljuk.  Egyre több olyan publikáció jelenik meg a szakirodalomban, amely a - mind 

evolúciós szempontból, mind pedig funkcióját tekintve egymásra épülő - veleszületett és 

adaptív immunitás szoros, egymásra ható, a másik működését szabályozó kapcsolatának egy-

egy részletét tárja fel (II.4). Az egyes típusú komplementreceptorról (CR1/CD35) 

munkacsoportunk bizonyította, hogy – a komplementrendszer működésének szabályozása 

mellett – gátolja a B-sejt receptoron (BCR) keresztüli aktivációt mind fiziológiásan [7], mind 

autoimmun betegségek esetén [8]. Kimutattuk azt is, hogy SLE-ben (Systemic Lupus 

Erythemathosus)  a memória B-sejteken nem történik meg a CR1 fokozott kifejeződése – 

szemben a fiziológiás körülményekkel, aminek szerepe lehet az autoimmun folyamat 

patogenezisében [9]. T-limfocitákon a CR1 megjelenése, kifejeződésének körülményei és a 

komplementreceptor funkciói tisztázatlanok. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a CR1 a hatását 

T-sejteken - hasonlóan a B-limfocitákhoz - szintén az aktivációs folyamatok gátlásának 

közvetítésével fejtheti ki [10]. 

A veleszületett immunitás elemei tehát - a limfociták felszínén kifejeződve, a 

veleszületett immunrendszer működésében betöltött szerepükön túlmenően - fontos, a 

limfociták aktiválódási mechanizmusaira ható szabályozási folyamatokat közvetíthetnek. Ezek 

nemcsak fiziológiásan, de immunpatológiai szempontból is nagy jelentőségűek lehetnek. 
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II.2 A T-sejtek kialakulásának, populációinak és szerepének vázlatos áttekintése 

 

 

Az adaptív immunrendszer képviselői a T- és a B-limfociták. A T-limfociták elnevezése 

kialakulásuk helyére, a csecsemőmirigyre (Thymus) utal: noha a többi immunsejthez hasonlóan 

a T-sejtek is a csontvelőben keletkeznek a pluripotens hematopoietikus őssejtből (Pluripotent 

Haematopoetic Stem Cell - PHSC), a közös limfoid progenitorból (Common Lymphoid 

Progenitor - CLP) származó, már T-sejt irányba elkötelezett előalak (pro-T/ETN/DN1) a 

timuszba vándorol és ott érik naív T-sejtté (II.2.1. táblázat) [11]. 

 

elnevezés ETP/DN1 DN2 DN3a DN4 DP SP SP 
markerek CD3- CD3- CD3- CD3- CD3+++    CD3+++ CD3+++ 
 CD4-/ CD4- CD4- CD4- CD4+ CD4- CD4+ 
 CD8- CD8- CD8- CD8- CD8+ CD8+ CD8- 
 CD25- CD25+ CD25+ CD25- CD25- CD25- CD25- 
 CD44+++ CD44+ CD44- CD44- CD44- CD44- CD44- 
 Kit+ Kit- Kit- Kit- Kit- Kit- Kit- 

a TCR 
kialakulása 

nincs  
átrendezdés 

elkezdődik  
a β-lánc 

átrendeződé
se 

átrendeződö
tt  

β-lánc és  
pre-α-lánc 

átrendeződött 
β-lánc és  
az α-lánc  

átrendeződése 

érett,  
átrendeződött 
láncú αβ TCR 

érett,  
átrendeződö
tt láncú αβ 

TCR 

érett,  
átrendeződö

tt láncú  
αβ TCR 

szelekció pozitív pozitív 
pozitív és 
negatív  

pozitív és 
negatív 

negatív   

lokalizáció 
a timuszban 

szubkortex kortex kortex 
kortikomedul-
láris junkció 

kortikomedul-
láris junkció 

medulla medulla 

a T-sejt 
fejlődés 
elágazásai* 

NK (Ets1)  γδ T-sejt 
(SOX13) 

 
Treg (FOXP3) 

NKT 
(RUNKX1) 

(ITK, RLK) 
(GATA3, 
ThPOK) 

II.2.1. táblázat A T-sejt érés folyamata a timuszban [11, 12] 
Rövidítések: ETP - Early Thimic Progenitor; DN - Duble Negative (CD8-CD4-); DP - Duble Positive 
(CD8+CD4+); SP - Single Positive (CD8+ v. CD4+); TCR - T Cell Receptor; NK - Natural Killer 
* a zárójelekben a T-sejt fejlődés elágazásait szabályozó transzkripciós faktorok nevei láthatóak 

 
 

A T-sejtek ontogenezise bonyolult, több szinten szabályozott folyamat: transzkripciós 

faktorok-, stádium-függő receptorok megjelenésének - (II.2.1. táblázat), jelátviteli molekulák 

aktivációjának szigorú programozottságán keresztül, valamint timusz eredetű citokinek, 

sejtkapcsolatok és extratimikus faktorok működése révén zajlik le. A timusz tok alatti 

régiójában az ETN progenitor leánysejtjeinek intenzív osztódása zajlik. A progenitor 

túléléséhez és a további differenciálódáshoz szükség van SCF-re (Stem Cell factor - őssejt 

faktor, receptora: cKit), IL-2-re (autokrin növekedési faktor, receptorának alfa-lánca: CD25), a 

timusz epitélsejtjei (Thymic Epithel Cell - TEC) által termelt IL-6-ra (proliferáció), IL-7-re 

(túlélés, T-sejt receptor (TCR) gének átrendeződése, proliferáció) valamint TSLP-re (Thimic 

Stromal LymphoPoietin). A kortikomedulláris junkció, illetve a medulla területén már a 

dendritikus sejtek (DC), a makrofágok illetve a TEC sejtek közvetítik a szelekciós 
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folyamatokat, illetve a centrális tolerancia kialakulását antigénprezentáláson keresztül. A TCR 

antigénfelismerése MHC (Major Histocompatibility Complex) korlátozott, azaz a T-sejtek az 

antigénből származó peptideket MHC molekulához kapcsolva ismerik csak fel. Azok a T-sejtek 

tehát, amelyek nagy affinitással ismernek fel MHC-saját peptid komplexet, azaz autoreaktívak, 

apoptotizálnak, - a nagyon kis affinitásúak sem élnek tovább-, míg a többi T-sejt kikerül a 

perifériára. Továbbá az MHC korlátozás meghatározza a koreceptor specificitást is a DP 

sejtekben: amennyiben MHCI-hez kapcsolódik elsőként a TCR, úgy CD8+ citotoxikus T-sejtek 

(Tc) differenciálódnak, amennyiben MHCII-höz, úgy CD4+ segítő (Th) T-limfociták 

keletkeznek. A medulla epitélsejtjeiben (mTEC) továbbá aktív az úgynevezett AIRE 

(AutoImmune REgulator) nevű gén, amely különféle szervspecifikus fehérjék expresszióját 

váltja ki, tehát az mTEC sejtek révén a perifériára kerülő T-sejtek szinte minden szöveti 

antigénnel találkoznak. (Az AIRE gén hibája súlyos autoimmun kórkép (Autoimmun 

PolyEndoCrinopathia - APECED) kialakulásához vezet.) [11, 12] 

 

 

II.2.2. A CD4+ T-sejtek funkcionális heterogenitása [12] 
A CD4+ Th sejtek az aktiváció körülményeitől, illetve a citokinkörnyezettől függően különböző 
tulajdonságú effektor sejtekké differenciálódnak, amelyek eltérő citokintermelő képességgel 
jellemezhetőek. Az effektor sejtek működését regulátor sejtek (Treg) szabályozzák. Utóbbiakról 
bővebben a II.V. fejezetben lesz szó. 
Rövidítések: DC - Dendritic Cell; IFN - Interferon; TGF - Transforming/Tumor Growth Factor; Tfh - 
Follicular T Helper cell; nTreg - Natural Treg cell 
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A perifériára kikerülő, érett, naiv T-sejtek csak egyféle antigén felismerésére specifikus 

receptort hordoznak a felszínükön. Ennek megfelelően, az antigén-prezentáció folyamán csak 

az a T-sejt klón aktiválódik, amelyik specifikusan, nagy affinitással tud kapcsolódni az 

antigénből származó peptid-MHC komplexszel [11-17]. 

A timuszból kilépő naív T-sejtek a véráram útján kerülnek a másodlagos 

nyirokszervekbe: a lépbe a marginális szinuszon keresztül lépnek be, a többi immunszervbe a 

speciális szerkezetű endotélsejteken, a HEV-en (High Endotheliel Venule) át. A T-sejtes 

területeken megtelepszenek, kapcsolatba lépnek az APC-kel, azonban antigén-inger hiányában 

nyirokereken keresztül visszatérnek a keringésbe és folytatják körforgalmukat. Aktiváció 

esetén - a megfelelő affinitású MHC-peptid-TCR- mellett a kostimulációs molekulák közötti 

kapcsolódás által és a citokin környezet hatására - kialakul a stabil immunológiai szinapszis: az 

APC és a T-sejt között létrejövő, hosszan - több órán át tartó - szoros, kétirányú kölcsönhatás, 

amely jelátviteli folyamatok lezajlását eredményezi. A szétválást követően bekövetkezik az 

adott, immár elkötelezett T-sejt klón proliferációja, majd megtörténik a T-sejt polarizáció (Th1, 

Th2, Th17, Tfh, Tc, stb.). A polarizációt követően a T-sejtek érett effektorokká 

differenciálódnak, a fertőzés helyére vándorolnak és az immunválasz hatékony közvetítőivé 

válnak. Számos cikk foglalkozik a különböző T-sejt populációkkal és azok funkcióival [13, 14, 

16-23], amelyek alapján a legelfogadottabb populációk legfőbb jellemvonásait a II.2.2. ábra 

szemlélteti. 

Az antigén eliminálása az immunválasz lecsengéséhez vezet: antigén-inger hiányában 

megszűnik a kostimuláció és a citokintermelés, a szabályozó molekulák az aktivációs 

folyamatok gátlását közvetítik, az effektor sejtek pedig kimerülnek és anergizálnak, illetve 

kialakulnak a hosszú életű memóriasejtek. A memóriasejtek visszajutnak a keringésbe és egy 

esetleges újabb antigén-ingerre már sokkal gyorsabban és hatékonyabban reagálnak [12, 14-

17]. 

A T-sejtek aktiválódásának szempontjából érdekes - a dolgozat kísérletes részében 

felhasznált - jelenség a T-sejtek allo-antigén felismerése, amelynek  típusait (II.2.3.) 

transzplantációs műtéteknél írtál le. Az allogén antigénfelismerés erőteljes poliklonális T-sejt 

aktivációt eredményez, ezáltal in vivo fontos szerepe van az allograft kilökődésben [24]. 

  



9 
 

II.2.3. A T-sejtek allogén antigén-
felismerésének módjai [24] 
Az első típus a direkt/közvetlen allogén 
felismerés, amikor a donor antigén 
prezentáló sejtjein (Antigen-Presenting Cell 
- APC) lévő allogén MHC molekulát 
ismerik fel a befogadó szervezet T-sejtjei. 
Ez a felismerés olyan erős, poliklonális T-
sejt aktivációt eredményez, amely a teljes 
perifériás T-sejt készlet 10%-át is érintheti. 
Az indirekt típusnál a feldolgozott, donor 
eredetű peptideket ismerik fel a recipiens T-
sejtek, míg a szemidirekt típusnál a 
recipiens APC felszínén megjelenő, donor 
eredetű, szerzett MHC molekulák 
felismerése vezet poliklonális T-sejt 
aktivációhoz. 
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II.3. A komplementrendszer 

 

 

A komplementrendszer a veleszületett immunitás egyik fő komponense, amelyenek 

azonban szerepe van az adaptív immunfolyamatok során is. Definíciószerűen a 

komplementrendszer a vérben és a különböző testnedvekben inaktív állapotban jelenlévő, egymást 

láncreakcióban aktiváló faktorok, a kaszkádot szabályozó molekulák, valamint az egyes 

komponensek aktivációs fragmentumait megkötő receptorok összessége. Az aktiválódás három 

úton lehetséges: a klasszikus utat (CP) a C1 molekulával kölcsönható, IgG vagy IgM tartalmú 

immunkomplexek (IK), poli-aminok, egyes vírusok és baktériumok aktiválhatják, a lektin-indukált 

útvonalat (LP) az MBL-MASP komplexhez (Mannose-Binding Lectine -Mannose-Associated 

Serine-Protease) kötődő gombák, vírusok, baktériumok felszínén lévő mannóz csoportok-, míg az 

alternatív utat (AP) a C3 molekula spontán hidrolízise ("tick-over") indítja el. A 

komplementrendszer működésének eredményeképpen kialakulhat a membránkárosító komplex 

(Membrane Attack Complex/Terminal Complement Complex - MAC/TCC), amely pórust képezve 

a patogén membránjában annak líziséhez vezet [4, 12] (II.3.1.). 

 

II.3.1. A komplementrendszer működése [4] 
A CP aktivációjakor a C1 komplex C1q alegysége 
kapcsolódik az IK-ben lévő antitest Fc-részéhez. 
Ennek hatására a C1  komplex szerin proteáz 
alegységei (C1r, C1s) aktiválódnak. A C1r C4 
molekulát hasít. A proteolízis eredményeként 
kialakul a kisméretű C4a anafilatoxin és a C4b, 
amely az aktiváló felszínhez kötődve C2-t köt. A 
C1s a C2-t hasítja, majd a kialakuló C4bC2b 
komplex alkotja a klasszikus út C3 konvertázát. A 
LP aktivációkor MBL és fikolinok kapcsolódnak a 
patogének szénhidrát-komponenseihez, 
előbbiekhez pedig MASP-ok kötődnek. A MASP-
ok aktiválódva C2-t és C4-et hasítanak, és így a CP 
és a LP egyesül. Az AP aktivációjakor vízmolekulák 
hatására a C3 molekula tioészter kötése hidrolizál 
(tick-over), és az így aktivált C3 molekula képes a 
felszínükön sziálsavban szegény szénhidrátokat 
hordozó patogénekhez kötődni. Ehhez a C3(H2O)-
hez a D-faktor által aktivált B-faktor kapcsolódik, 
így kialakul a C3(H2O)Bb komplex, amely az 
alternatív út C3 konvertáza, azaz C3-at hasít. A 
kaszkád terminális fázisa ezután egységesen zajlik 

le, független az iníciáció típusától. A keletkező C3b a C3 konvertázokhoz kötődve kialakítja a C5-
konvertázokat (C4b2b3b/C3bBb3b), amelyek működése révén a C5 molekula C5a-ra és C5b-re hasad. 
A C5b-C6-C7 kapcsolat hatására a complex a patogén membránjába süllyed, majd C8, illetve több C9 
kapcsolódik hozzá, amelyből így komplex pórus, azaz MAC/TCC formálódik. 
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Látható tehát, hogy az aktivációs útak működése eredményeként kialakulhat a MAC, amely 

végső soron a patogén eliminálásához vezet, ugyanakkor a komplementrendszer a 

komplementre-ceptorokon, szabályozó molekulákon és az aktivációs fragmentumokon 

keresztül számos egyéb biológiai funkciót is közvetít. Így például az aktivációs fragmentumok 

opszonizálják a kórokozókat, a saját fertőzött vagy tumorossá fajult sejteket, ezáltal előidézik 

azok lízisét vagy fagocitózisát. Anafilatoxinok felszabadulásán keresztül (C3a, C5a) a 

II.3.2. A komplementrendszer működésének biológiai vonatkozásai (A), és annak az
immunhomeosztázisban betöltött szerepe (B) [6] 
Rövidítések: DAMP - Damage-Associated Molecular Pattern, PAMP - Pathogen-Associated
Molecular Pattern, TLR - Toll-Like Receptor, aHUS - atypical Hemolytic-Uremic Syndrome, DDD
- Degenerative Disc Disease, PNH - Paroxysmal Noctural Hemoglobinuria, AMD - Age-related
Macular Degeneration, AD - Alzheimer's Disease 
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komplementrendszer működése gyulladási folyamatokat indukál, hízósejteket, bazofil 

granulocitákat aktivál. A komplement szabályozók közé tartozó CR1 az immunkomplexek 

keringésből való eltávolításában játszik fontos szerepet, illetve szabályozza a B-sejtek 

ellenanyagválaszát is [7, 8]. A komplementrendszernek - szigorúan szabályozott működése 

révén (II.3.3. táblázat) - nem csak a hatékony immunológiai védelemben, hanem az 

immunhomeosztázis fenntartásában is fontos szerepe van. Emiatt működésének kisiklása 

súlyos, kóros folyamatok kialakulásához vezet.  Például az aktiváló ágens folyamatos jelenléte 

a komplementrendszer állandó működését eredményezve a szervezet károsításához vezet. Az 

egyes faktorok hiánya az aktiváció folyamatának gátlását okozhatja, a szabályozó elemek 

hiánya pedig a kaszkád elszabadulását vonhatja maga után. A II.3.2. ábra összefoglalva mutatja 

a komplementrendszer működésének biológiai vonatkozásait (A), valamint annak az 

immunhomeosztázisban betöltött szerepét (B) [4, 6, 12, 25]. 

 

 
 
II.3.3. táblázat Komplementreceptorok és komplement aktivitást szabályozó fehérjék [4] 
Rövidítések: CR - Complement Receptor; R - Receptor; INH - INHibitor; cC1qR - collagen C1qR; 
gC1qR - globular C1qR; C1qRp - C1qR phagocytic; MAP - MASP/MBL-Associated Protein; s - 
soluble; C4BP - C4-Binding Protein; FHL-1 - Factor H-Like-1; MCP -Membrane Cofactor Protein; 
DAF -Decay Accelerating Factor; CFHR-1 - Complement Factor H-related R-1 
* szolubilis szabályozó molekulák 
 

komplement- 
receptorok 

alternatív elnevezések funkció 

CR1 CD35, C3b/C4b R C3b/iC3b kötés, fagocitózis indukálás, fI kofaktora 
CR2 CD21, C3d R iC3b/C3d/C3dg kötés 
CR3 CD11b/CD18, Mac-1 iC3b kötés, fagocitózis indukálás 
CR4 CD11c/CD18, p150/95 iC3b kötés, fagocitózis indukálás 
C3aR  proinflammatórikus jelek közvetítése 
C5aR CD88 proinflammatórikus jelek közvetítése 
C5L2 GPR77 C5a kötés (funkciója nem tisztázott) 
CRIg Z93Ig, VSIG4 iC3b/C3c kötés, fagocitózis indukálás, C5 konvertáz regulálás 
cC1qR kalretikulin, kollektin R aktiváló felszínhez kötött C1q felismerés, fagocitózis indukálás 
gC1q C1qbp, p33 valószínűleg szerepe van a fagocitózisban 
C1qRp  a C1q-n keresztüli fagocitózis indukáláshoz szükséges receptor komplex része 
szabályozók alternatív elnevezések funkció 
C1-INH* szerpin1 C1r/C1s és MASP gátlás 
sMAP MAP19 MASP-okkal kompetál az MBL kötésért 
MAP-1 MAP44 MBL-hez kötődik, gátolja a C4 depozíciót 
C4BP*  LP/CP konvertázok szétesését gyorsítja, a fI kofaktora 
factor H* CFH a konvertázok szétesését gyorsítja, a fI kofaktora 
FHL-1 rekonektin, CFHL-1 a konvertázok szétesését gyorsítja, a fI kofaktora 
MCP CD46 a fI kofaktora 
DAF CD55 a konvertázok szétesését gyorsítja 
CFHR-1 FHR-1 gátolja a C5 hasítását és a MAC kialakulását 
CD59 protektin C8-hoz, C9-hez kötődik, gátolja a MAC kialakulását 
vitronektin* S-protein, S40 a C5b-9-hez kötődik, gátolja a MAC kialakulását 
klaszterin* apolipoprotein J, SP-40 a C7-hez, C9-hez kötődik, gátolja a MAC kialakulását 
karboxipeptidáz-N  C3a, C5a hasítása 
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II.4 A T-sejtek és a komplementrendszer kapcsolata 

 

Az elmúlt tíz évben egyre több olyan publikáció jelenik meg a szakirodalomban, amely 

a veleszületett és az adaptív immunitás egymásra ható kapcsolatának egy-egy részletét tárják 

fel. Sokan foglalkoznak a komplementrendszer egyes elemeinek a limfociták aktivációs 

folyamataira gyakorolt szabályozási mechanizmusainak vizsgálatával, ami nem csak a 

limfociták működésének egyre részletesebb megértését segíti, hanem új szempontot ad a 

komplementrendszer működésének értelmezéséhez is. A klasszikus nézőpont alapján a 

komplementrendszer egyenértékű komponensek egymást lineárisan aktiváló kaszkádja, 

amelynek útvonalai a C3 molekula hasításával egyesülve alakítják ki a membránkárosító 

komplexet (II.3, II.3.1.). Az újabb megközelítés a  komplementaktivációs útvonalakon belül 

funkcionálisan különálló egységeket különböztet meg, amelyek egy-egy komponens - mint a 

C1q, a C3b vagy a C5a - szerteágazó funkciói köré csoportosulnak. Ezek a komponensek - 

"funkcionális hub-ok" - önmagukban is fontos szerepet töltenek be az immunológiai 

védelemben és a homeosztázis fenntartásában is. Az új modell továbbá egy negyedik aktivációs 

útvonalat is megkülönböztet: a properdin (az alternatív út C3-konvertázát stabilizáló enzim) a 

komplementrendszer egyetlen pozitívan szabályozó komponense, azaz elősegíti a C3 molekula 

hasítását, emiatt a funkcionális szempontokat előtérbe helyező modellben önálló útvonalat alkot 

(II.4.1.) [4]. 

Ebbe a modellbe könnyen beilleszthető az általunk vizsgált rendszer is (II.4.1. ábra zöld 

háromszöggel jelölt része), amelynek alapjául egy 2003-as Nature cikk szolgált. Ebben Kemper 

és csoportja leírja, hogy amennyiben keresztkötik a TCR-t és az MCP-t az Tr1 (T regulátor sejt 

1) típusú regulátor T-sejt fenotípus differenciálódását idézi elő [26]. Azóta a csoportnak több 

cikke is megjelent a témában, finomították eredményeiket. Leírták, hogy az aktivált T-sejtek 

C3 fehérjét termelnek, amely valamilyen – egyelőre nem ismert – módon az antigén 

jelenlétében C3b-vé alakul. Ez a C3b kötődik az MCP-hez, és egészen addig megakadályozza 

a Treg irányú differenciálódást, amíg az aktivált T-sejtek által termelt IL-2  lokális 

koncentrációja el nem ér egy bizonyos küszöbértéket. Ebben az esetben - mivel az autokrin 

növekedési faktor mellett a komplementrendszer elemei játszanak főszerepet a regulátor 

fenotípus kialakulásában - cTreg sejtek - azaz komplement indukált Treg-ek - jönnek létre [27-

31]. 

Noha a modell az aktivált T-sejtek által termelt C3 meghatározó szerepére  épül, a 

csoport nem vizsgálta meg, és nem bizonyította, hogy ez valóban így van-e. Néhány, a 
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közelmúltban megjelent egér-modellen alapuló cikk alátámasztja ezt az elképzelést [32, 33]. 

Ember esetében eddig csupán lektin-aktivált és HTLV-fertőzött (Human T-Lymphotropic 

Virus) T-sejtekben mutattak ki C3-termelést, fiziológiás körülmények közötti aktiválás, TCR-

en keresztüli stimulus hatását eddig még nem vizsgálták [34]. 

 

 

II.4.1. A komplementrendszer funkcionális egységeket kiemelő modellje [4] 
Rövidítések: KK - plasma KalliKrein, PM - Plasmine; TF - Tissue Factor, TH - THrombin 
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A C3 molekula 

 

A C3 a komple-

mentrendszer 

központi eleme 

(II.3.1., II.4.1.), 

koncentrációja a 

vérben 1,3 mg/ml 

[12]. Elsősorban a 

hepatociták terme-

lik, de lokálisan (pl. 

gyulladás hely-

színén) jelentős 

mennyiségben ter-

melődhet a szöveti 

makrofágok, vagy 

számos más sejt 

működése révén is. 

A C3 fehérje e-

gyetlen poli-peptid 

láncként szinte-

tizálódik, majd 

poszttranszlációs 

módosítások révén 

érik diszulfid 

híddal összekötött, 

kétláncú, α és β 

heterodimerből álló 

molekulává. A C3-, 

illetve a komple-

mentrendszer aktiválódásának következtében kialakuló hasítási fragmentumainak szerkezetét 

és azok aktiváló felszínhez való kötődésének mechanizmusát a II.4.2. ábra mutatja [1, 2, 12]. 

A C3 fehérje az α2 makroglobulin (MG) családba tartozik, amelynek tagjai még a C4 

és a C5 komplementkomponens (C). A molekulacsaládra jellemző az aktiváló felszínnel való 

II.4.2. A C3 fehérje és hasítási fragmentumainak sematikus szerkezete,
valamint azok aktiválódásának mechanizmusa [1, 2] 
Az ábrán szereplő rövidítések magyarázata a szövegtörzs vonatkozó részében
található. 
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kovalens kötés létesítéséhez szükséges tioészter kötést hordozó domén (TED)-, valamint a 

molekula magját alkotó nyolc darab, homológ MG domén jelenléte [1, 2]. 

A C3 fehérjét összesen tizenhárom alegység alkotja. A β-lánc hat MG doménből, és az 

LNK doménből épül fel. Az MG6 az α-, és a β-lánc kialakításában is részt vesz, az LNK 

doménnek pedig - három, kulcspozícióban elhelyezkedő aromás amino-savmaradéka révén, 

amelyek egy hidrofób mag kialakítását biztosítják - a C3 molekula aktivációjakor végbemenő 

konformáció változások kialakításában van szerepe [1, 2]. 

Az α-lánc első doménje az ANA, ebből hasad ki a C3 aktivációjakor a C3a anafilatoxin. 

A C3a lehasadását követően válik az α-NT régió hozzáférhetővé, amely savas jellegű 

aminosavmaradékai révén a konvertázok kialakításában vesz részt, illetve - az aktivációt 

követően - ehhez a régióhoz tudnak kötődni a komplement regulátorok is. A CUB domén 

(Complement subcomponents C1r/C1s Uegf and Bone morphogenic protein-1) tartalmazza a 

C3 molekula f fragmentumát, majd a TED és az MG8 domének után következik a C345C 

domén, amely az MG7-tel alakítja ki a C3 molekula második, intramolekuláris diszulfid hídját 

[1, 2]. 

A C3 molekula aktivációjakor elsőként a C3a fragmentum hasad ki az α-láncból, 

amelynek hatására térszerkezeti változások mennek végbe a molekulában. Kialakul a naszcensz 

C3b molekula, amelyben a hasítás következtében feltárul az igen reaktív, ám mindössze 

milliszekundumokig aktív tioészter kötés. A tioészter kötésen keresztül a naszcensz C3b az 

aktiváló felszín nukleofil csoportjaival (-OH, -NH2) reagálva C3b-vé alakul, és továbbviszi a 

komplement kaszkádot. A tioészter kötés reaktivitásából adódóan azonban ez az aktiválódó 

C3b molekuláknak csak nagyjából tíz százalékával történik meg, a többi esetben a kötés 

vízmolekulákkal reagál, így alakul ki az enzimatikusan már inaktív C3(H2O). Ha a C3b aktiváló 

felszínhez kötődik, részt vehet a C3 konvertáz kialakításában, vagy – az I-faktor  és kofaktorai 

hatására – iC3b-vé alakul, majd a limitált proteolízis további lépéseinek eredményeként C3c és 

C3d(g) fragmentumok jönnek létre (II.4.2.) [1, 2, 12]. Az aktiváló felszínre kötődő nagyobb 

fragmentumok – C3b, iC3b, C3d(g) a megfelelő komplementreceptorok ligandumaiként fontos 

biológiai funkciókat látnak el (II.3.2., II.4.1.) [35]. 
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Az 1-es típusú komplementreceptor (CR1/CD35) és a membrán kofaktor protein (MCP)  

 

A CR1 - ahogyan az MCP is - az RCA (Regulators of Complement Activation) vagy 

CCP (Complement Control Proteins) fehérjecsalád tagja. Ide tartozik még a C4BP, a DAF 

(CD55) és a H faktor. A molekulacsaládra jellemző a CCP vagy SCR (Short Consensus Repeat) 

vagy - harmadik nevén - Sushi domének jelenléte, amelyek egy konzervált helyzetű triptofán 

maradékkal, és négy konzervált helyzetű cisztein maradék által kialakított két, doménen belüli 

diszulfid híddal jellemezhetőek. A CR1 molekulán belül a CCP domének 4 nagyobb régióba, 

LHR-ekbe (Long Homolog Repeats) tömörülnek. Ezek alapján a CR1 leggyakoribb 

izoformájának felépítése a következő: LHR-A =1-7. CCP, LHR-B=8-14. CCP, LHR-C=15-21. 

CCP, LHR-D=22-28. CCP. Minden LHR tartalmaz ligandum-kötőhelyet (II.4.4.) [36, 37]. 

A CR1 molekulának  három  polimorf változata ismert. Négy szerkezeti allotípusát 

különböztetjük meg, amelyekben a CCP-k száma tér el egymástól, ezek  a 190 kDa, 220 kDa, 

250 kDa és 280 kDa molekulatömegű izoformák. A CR1 molekulának két úgynevezett 

kvantitatív allélja létezik, amit csak a vörösvérsejtekre (vvs) jellemző, , a H (high) és az L (low), 

amelyek kodominánsan fejeződnek ki, és számbeli polimorfizmust eredményeznek: a HH 

relatíve nagy (~1000 molekula/sejt)-, az LL alacsony (~100 molekula/sejt)-, a HL genotípus 

pedig közepes számú receptor (500-600 molekula/sejt) kifejeződését eredményezi a 

sejtfelszínen. A harmadik polimorfizmus a CR1 molekula LHR-D régiójában a C1q kötőhelyét 

érintő pontmutáció (II.4.3.). Ez adja az úgynevezett Knops vércsoportrendszer alapját [36, 38, 

39]. 

A CR1 molekula biológiai funkciói nagyon sokrétűek, komplement receptorként és 

immunmodulátorként is fontos szerepe van az immunhomeosztázis fenntartásában. Ahogy arról 

korábban már szó esett, elsődleges funkciója a komplementrendszer aktiválódásának 

szabályozása (II.3.2.). Egyrészt a C3b/C4b fragmentumok kötésén keresztül gyorsítja a már 

kialakult konvertázok bomlását, másrészt az I faktor kofaktoraként enzimatikus hasítás révén 

inaktiválja az aktiváló felszínhez kötődött C3b-t/C4b-t, megakadályozva ezzel újabb 

konvertázok kialakulását [4, 12]. A vvs-eken kifejeződő CR1 segítségével történik az 

úgynevezett immuncomplex clearence: az opszonizált immunkomplexeket a vvs-ek CR1-hez 

kötött formában a lépbe, illetve a májba szállítják, ahol "átadják" azokat a makrofágoknak 

illetve Kupffer sejteknek, amelyek lebontják [4, 12, 25, 36, 38, 40, 41]. Az FDC-ken kifejeződő 

CR1-nek az immunológiai memória fenntartásában van szerepe azáltal, hogy az opszonizált 

immunkomplexeket az FDC-k felszínén natív formában "visszatartja", így az a germinális 

centrumokban relatíve hosszú ideig hozzáférhető marad [4, 12, 38]. Makrofágokon,  
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II.4.3. táblázat A CR1 és az MCP szerkezete, ligandumai és megjelenése [4, 30, 31, 36, 38, 41-48] 
Rövidítések: I - immun; R - receptor; CYT-1/CYT-2 - az MCP intracelluláris, jeltovábbító részei; hHV-
6 - humán Herpesz vírus-6; a további rövidítések magyarázatai a szövegtörzs vonatkozó részeiben 
találhatóak 
 

monocitákon, neutrofil granulocitákon kifejeződve a CR1 a C3b-vel opszonizált antigén 

fagocitózisát fokozza [12, 38]. Podocitákon a funkciója egyelőre tisztázatlan. B-limfocitákon 

pedig amellett, hogy erősíti az antigén kötését és az antigénprezentálást, gátolja a BCR-en 

keresztüli aktivációt [7, 12, 38]. Csoportunk azt is kimutatta, hogy a CR1 gátolja a B-sejtek 

plazmasejtté differenciálódását és ezáltal azok ellenanyag termelését reumatoid artritiszben 

szenvedő betegek esetén [8], illetve, hogy SLE-ben a memória B-sejtekre jellemző CR1 

expresszió növekedés nem történik meg [9]. 

T-limfocitákon a CR1 expressziójára vonatkozóan a szakirodalom annak ellenére nem 

egységes, hogy a receptor kifejeződésének vizsgálata több, mint harminc éves múltra tekint 

vissza (II.4.4. táblázat). A CR1 szerepe T-sejteken szintén tisztázatlan, csupán egyetlen eredeti 

cikk utal arra, hogy hatását - a B-sejtek esetén leírtakhoz hasonlóan - aktivációs folyamatok 

gátlásán keresztül fejtheti ki [10]. Ezenkívül a CR1 szolubilis formában megtalálható a 

vérplazmában (sCR1) és a vizeletben is (uCR1). Az sCR1 szerkezetét és antigenitását tekintve 

megegyezik az eritrocitákon található CR1-gyel, ugyanakkor feltételezhetően a leukociták 

szekretálják azt. Az uCR1 a glomeruláris podociták felszínéről lehasadva kerül a vizeletbe [39, 

49]. 

A CR1 intracelluláris jelátviteli folyamatai egyelőre feltáratlanok, noha a CR1 rövid, 38 

aminosav-maradékból álló citoplazmatikus doménje tartalmaz egy kazein-kináz foszforilációs 

 
CR1 / CD35 / C3b/C4bR / I adherencia R MCP / CD46 / gp45-70 / Kanyaró vírus 

R

 
szerkezet, 
ligandumok  

 

 
kötőhely 

génje egérben CR2-vel közös (Cr1/Cr2) 
nincsen egér homológja, komplement 
regulátorként funkcióját a Crry látja el 

fehérjecsalád RCA / CCP 
szerkezeti egység SCR / CCP domén / Sushi domén (    ) 

további 
ligandumok  

iC3b, C3(H
2
O), aggregált C3,  EBV 

Kanyaró vírus, Jagged-1, hHV-6, 
adenoviridae, Streptococcus pyogenes, 
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 
meningitidis, spermium-petesejt 
kapcsolat 

megjelenés  
VVT, BC, T-sejtek (?), FDC, monocita, makrofág, 
neutrofil granulocita, podocita a szervezet minden magvas sejtjén 
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helyet, tehát elvileg képes jelátviteli folyamatokban való részvételre [36]. Az eddigi 

eredmények alapján úgy látszik, hogy a CR1-en keresztüli stimulus aktivált T-sejtek esetén a 

korai gének expressziójára nincs hatással, és nem eredményez a citoplazmában Ca++ szint 

növekedést sem [10, 50, 51]. 

 

 

 Az MCP szerkezetére, 

ligandumaira, megjelenésére (II.4.3., 

II.4.5.) és szerepére (II.3.2., II.4.1., 

II.4.6.) - mivel tulajdonságai részben 

átfednek a CR1-ével, és erről részletesen 

írtam az előzőekben - átfogó 

részletességgel már nem térek  ki. 

Érdekességként két dolgot szeretnék 

azonban kiemelni. 

Ahogyan azt a II.4.3. 

táblázat is szemlélteti, feltűnően 

sok patogén használja receptorként 

az MCP-t. A jelenség háttere 

CSOPORT, ÉVSZÁM 
A CR1 MEGJELENÉSE 

T-SEJTEKEN 
A CR1 MEGJELENÉSE T-SEJT 

ALPOPULÁCIÓKON 

Wilson et al., 1983 
a humán, perifériás T-sejtek 15%-án 

jelenik meg a CR1 
a Tc és Th alpopulációk egyaránt kifejezik a CR1-et 

Cohen et al., 1989  csak Tc sejtek fejeznek ki CR1-et 

Yaskanin et al., 1992 
a humán, perifériás T-sejtek 10%-án 

jelenik meg a CR1 

a Tc  populáció sejtjein  belül megfigyelhető egy, a 
CR1-et erősebben és egy, azt gyengébben kifejező 

alpopuláció 

Yaskanin and Waxman, 1995 
a humán, CD4+, leukémia eredetű 

SUP-T1 sejtek 8%-a fejez ki CR1-et 

PHA, PMA aktivációkor CR1 upreguláció történik; a 
szortírozott és külön tenyésztett  CR1+ és  CR1- sejtek a 

visszaalakulnak kevert populációvá 

Delibrias et al., 1994  a humán timociták 15%-a CR1+ 

Wagner et al., 2006 
a humán, perifériás T-sejteken 
megjelenik a CR1, de erősen 
donorfüggő festődést mutat 

a CD35 mRNS szinten minden T-sejtben jelen van 

Atkinson et al., 2010*  
a Tc és Th populációk egy-egy kis hányada (?) 

expresszál a sejtfelszínén CR1-et 

II.4.4. táblázat A humán T-sejtek CR1 expressziója a szakirodalom alapján [10, 50, 52-58] 
* konferencia absztaktok 

II.4.5. Az MCP négy fő izoformájának sematikus
ábrázolása [5] 
Rövidítések: TM - transzmembrán; Az ábrán látható további
rövidítések magyarázata a szövegtörzs vonatkozó részeiben
található. 
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egyelőre nem ismert, de egy 2011-es cikkben Kemper és csoportja leírták, hogy a CD46 

közvetlenül kapcsolódik E-kadherinekhez (intercelluláris kapcsolatok kialakítása) valamint 

intracellulárisan a SPAK kinázhoz (Ste20p-related Proline Alanine-rich Kinase), amelyek 

nélkülözhetetlenek az epitélsejtek egymáshoz kapcsolódásához, illetve az epitélium barrier 

funkciójának kialakításához. A Caco-2 epitélium eredetű sejtvonalsejtek paracelluláris 

permeabilitása megnövekedett és a transzcelluláris rezisztencia lecsökkent CD46-on keresztüli 

stimulálás hatására. CD46-on keresztül is stimulált, aktivált intesztinális epitélsejteken továbbá 

hatékonyabban jutottak át az E. coli baktériumok, ami erőteljesebb epitélsejt proliferációval és 

hatékonyabb sebgyógyulási folyamatokkal párosult. Ebből a szerzők arra következtettek, hogy 

azért használja ennyi patogén az MCP-t receptorként, mert az részben felelős az epitélium 

barrier funkciójának fenntartásáért [59]. 

A másik dolog, amit kiemelnék, hogy  az MCP - a CR1-hez hasonlóan - szintén polimorf 

molekula. Négy fő izoformája létezik, amelyek alternatív splicing-gal keletkeznek. Az 

alternatív splicing az mRNS két régióját érinti: az egyik az úgynevezett STP régió (szerinben, 

treoninban, prolinban gazdag domén), amely az A, a B és a C exonból épül fel, a másik pedig 

az MCP citoplazmatikus részét alakítja ki. A négy fő izoformában az STP régió a B, illetve a C 

exonokból tevődik össze (II.4.5.), az A-t kifejező MCP-t tumoros-, illetve nyálmirigy sejteken 

írták le. Az MCP továbbá - a CR1-gyel ellentétben - kétféle, jelátviteli folyamatok közvetítésére 

önmagában is alkalmas intracelluláris résszel rendelkezik (Cyt1 és Cyt2), amelyek általában 

koexpresszálódnak a sejtek felszínén (II.4.4-5.) [5, 42]. A kétféle citoplazmatikus rész eltérő 

jelátviteli útvonalakat aktivál: összegezve a Cyt1-en keresztül anti-inflammatórikus jelek 

indukálódnak, míg a Cyt2 gyulladási folyamatokat indukáló útvonalak mediátora [5]. Kemper 

és csoportja leírta például, hogy a cTreg-ek differenciálódásakor az MCP Cyt1 intracelluláris 

része - amennyiben történik aktiváció TCR-en keresztül és egyidejűleg keresztkötik az MCP-t 

is - közvetlenül kapcsolódik a SPAK kinázhoz, ami Erk-et (Extracellular signal-Related 

Kinase) aktivál és végül IL-10 termeléshez vezet [27, 45, 59]. 

 

 

A T-sejtek funkcióit közvetlenül befolyásoló komplementkomponensek 

 

A T-sejtek funkcióit befolyásoló komplementfehérjék vizsgálatára vonatkozóan 

leginkább egér eredetű sejtekkel és modellekkel kapcsolatos cikkek állnak rendelkezésre. Így 

az például már régóta ismert, hogy a C3-nak közvetlen hatása van a T-sejt válaszra. Csoportunk 

már 1998-ban leírta, hogy az egérből származó antigén-specifikus T-sejtek proliferációját 
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serkenti az autológ APC-k felszínére egérszérumból - az alternatív útvonal működése révén - 

kovalensen kötődő C3 [60]. Suresh és munkatársai 2003-ban vad típusú és C3 deficiens egerek 

LCMV fertőzésre adott citotoxikus T-sejt válaszát hasonlították össze, és leírták, hogy az 

optimális effektor CD8+ T-sejt válaszhoz nélkülözhetetlen a C3. A csoport azt is bizonyította 

Cr2-/- egerek segítségével, hogy a C3-on keresztül közvetített mechanizmusok ebben az esetben 

az egér CR1/CR2-től függetlenek [61]. Kopf és csoportja 2002-ben szintén C3-/- és Cr2-/- egerek 

felhasználásával influenzavírussal történő fertőzés vizsgálatával igazolta, hogy a C3-/- egerek 

sokkal fogékonyabbak a fertőzésre, és a vírus clearence-sze - a Cr2-/- egereknél tapasztaltakkal 

szemben - erősen elhúzódó. A C3-/- egerek esetén továbbá a T-sejt priming és az effektor T-

sejtek toborzása a tüdőbe súlyosan károsodott, míg a Cr2-/- egereknél nem változott a 

kontrollokhoz képest [62]. Szintén egerekkel való kísérletek eredményeként 2002-ben Pratt és 

munkatársai leírták, hogy a helyi C3 termelés gátlásával (C3-/- egerek) gátolható a vese allograft 

kilökődése [63]. 

Borschukova és munkatársai 2012-ben SLE-s betegek perifériás T-sejtjeit vizsgálták. 

Leírtak egy populációt, amelynek felszínén raft-asszociált C3d depozíciót mutattak ki. Ezek a 

C3d+ T-sejtek jóval több IL-2-t, IFNγ-t, IL-4-et és IL-17-et termelnek, mint a C3d--ak [64]. 

Liu és csoportja 2005-ben DAF (Decay Accelerating Factor/CD55) (II.3.2. ábra) 

deficiens egereket vizsgálva igazolta, hogy a Daf-/- egerek a kontrolllokhoz képest jóval több 

IFNγ-t és IL-2-t termelnek, továbbá a T-sejt függő kísérletes encefalomielitisz modellben a Daf-

/- egerek esetén a betegség prognózisa rosszabb. A DAF tehát a T-sejtek működését 

szupresszálja in vivo egérmodellben [65]. Szintén 2005-ben Heeger és munkatársai azt is 

leírták, hogy Daf-/- egerekben antigénprezentáló rendszerben a kontrollokhoz képest 

erőteljesebb a T-sejtek proliferációja, és az aktiváció hatására több effektor sejt képződik. A 

folyamatot faktor D függőnek találták, ami az alternatív komplementaktivációs útvonal lokális 

működésére utal [66]. 

Chen és csoportja 1994-ben leírta, hogy a humán perifériás T-sejtek kifejeznek a 

felszínükön C1qRp-t (II.3.2.), amelynek expressziója fokozódik mitogén általi aktiváció 

hatására. A csoport azt is kimutatta, hogy a ligandum kötődése a mitogénnel aktivált T-sejtek 

esetén anti-proliferatív hatást közvetít [67]. 

Nataf és csoportja 1999-ben arról számolt be, hogy a humán T-sejtek C5aR-t (II.3.2.) 

expresszálnak, amelynek száma növekszik aktiváció hatására. Az aktivált T-sejtek a C5a-ra 

közvetlen kemotaxissal reagálnak [68]. Medof és munkatársai 2008-ban egerekkel végzett 

kísérletek eredményeként leírták, hogy az antigénprezentációs rendszerben lokálisan keletkező, 

T-sejt és APC eredetű C3a és C5a fragmentumok mind az APC-n, mind a T-sejten kötődnek a 
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C3aR-hoz, illetve a C5aR-hoz, és szervesen hozzájárul a T-sejtek proliferációjához és 

differenciálódásához. Ezeknek a receptor-ligandum kölcsönhatásoknak a megszüntetése 

csökkent MHCII és kostimulátor molekula expressziót eredményez, valamint erőteljesen 

gátolja a T-sejt választ. Ugyanakkor a Cd80-/-Cd86-/- valamint Cd40-/- APC-k segítségével 

előidézett, redukált T-sejt aktiváció teljesen helyreáll exogén C3a és C5a hozzáadásával. A 

csoport igazolta továbbá, hogy a C3a/C5a - C3aR/C5aR kapcsolat naív T-sejtekben az 

életképesség fenntartásához nélkülözhetetlen, aktiváció esetén pedig kostimulációs jeleket 

közvetít [32]. Werfel és kollégái 2000-ben igazolták, hogy aktiváció hatására C3aR expresszió 

indukálható humán T-sejteken [69].  

Wagner és munkacsoportja 2006-ban kimutatta, hogy az aktivált T-sejteken a CR1 

keresztkötése gátolja a T-sejtek proliferációját és IL-2 termelését [10]. 

Ahogyan arról korábban már szintén többször szó esett, az MCP keresztkötése a TCR-

en keresztül aktivált T-sejtekben Treg irányú differenciálódást idéz elő erőteljes proliferációt, 

granzim-B expressziót és IL-10 termelést eredményezve [26, 27, 30, 70, 71]. Marie és 

munkacsoportja 2002-ben humán MCP-t kifejező egértörzset hozott létre. A Cyt1 

citoplazmatikus részt expresszáló T-sejtek anti-CD3 aktiváció és CD46 keresztkötés hatására 

erősen osztódtak, nagy mennyiségű IL-10-et termeltek és in vivo gátolták a kontakt 

túlérzékenységi reakciót, míg a Cyt2-t kifejező MCP-t hordozó T-sejtek esetén a jelenség 

fordított volt. Ez volt az első olyan tanulmány, ami in vivo bizonyította a CD46-on keresztül 

indukált Treg sejtek szabályozó szerepét [72]. Több csoport vizsgálta a humán CD46 egér 

homológjának tartott Crry hatását egérből származó, in vitro aktivált T-sejt kultúrák esetén. A 

CD46-hoz hasonlóan azt találták, hogy a Crry szintén kostimulátor jeleket közvetít, ugyanakkor 

ez a kostimuláció Th2 citokinek termelését eredményezi [73, 74]. 

Korty és kollégái 1991-ben leírták, hogy a CD59 (II.3.2.) keresztkötése aktivált, humán 

T-sejtek esetén erőteljesebb proliferációt és IL-2 termelést eredményez [75]. 
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II.4.5 Komplement-receptorokon keresztüli T-sejt modulálás [76] 
A magyarázat a szövegtörzsben olvasható. Az ábrán a piros nyilak gátlást, a zöldek stimulálást jelölnek. 
 

További érdekesség, hogy több komplementregulátoroknak leírták a szerepét a T-sejtek 

apoptózisában is. Így például Elward és munkatársai 2005-ben igazolták, hogy az apoptotikus 

T-sejtek felszínéről a CD46 gyorsan lefűződik. Ezáltal csökken a komplementrendszerrel 

szembeni védelem, és erőteljes opszonizáció történhet a sejtfelszínen, ami elősegíti az 

apoptotikus testek fagocitózisát [77]. Legembre és társai 2006-ban igazolták a CD55 és a CD59 

közvetlen hatását a T-limfociták Fas-mediált apoptózisára: a CD95 és a CD55 vagy CD59 

egyidejű keresztkötése gátolja az apoptotikus jelátviteli folyamatokat[78]. 

Az utóbbi 3-4 évben megjelenő cikkek szerzői, akik a T-sejtek és a komplementrendszer 

kapcsolatát vizsgálják, szinte egytől-egyik azt hangsúlyozzák, hogy a helyi komplement-

termelés és aktiváció - függetlenül attól, hogy annak mechanizmusa egyáltalán nem tisztázott - 

a T-limfociták aktivációs folyamataihoz és túléléséhez nélkülözhetetlenek (II.4.6.). Az egyik 

legmeglepőbb dolog talán a 2013-ban Liszewski és kollégái által leírt jelenség. A csoport azt 

találta, hogy a nyugvó T-sejtek intracellulárisan nagy mennyiségű C3-at raktároznak, amelyet 
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a szintén intracellulárisan expresszált katepszin L (CTSL) proteáz a sejten belül C3a-vá és C3b-

vé hasít. A C3a intracellulárisan a sejtek homeosztatikus túléléséhez szükséges. Igazolták 

továbbá, hogy az autoimmun artritiszben szenvedő betegektől származó T-sejtekben 

szignifikánsan magasabb az intracelluláris C3 CTSL általi hasításának hatásfoka, és ezt a CTSL 

gátlásával korrigálni tudták. Kiemelték továbbá, hogy az összes általuk vizsgált sejtpopulációt 

pozitívnak találták intracellulárisan C3a-ra (monocita, neutrofil, B-sejt, CTL, Th, epitél sejt, 

endotél sejt, fibroblaszt) [79]. 

Strainic és munkatársai 2013-ban leírták, hogy a C3aR-/- és C5aR-/- egerekből izolált T-

sejtek in vitro nem differenciáltathatók Th1 illetve Th17 irányba [80]. A munkacsoport azt is 

igazolta, hogy az anafilatoxinoknak és receptoraiknak az iTreg sejtek differenciálódásában is 

szerepük van, Lin és csoportja pedig - szintén 2013-ban - az nTreg sejtek esetén találta ugyanezt 

[80, 81]. Igazolták, hogy a C3aR-/- és C5aR-/- egerekből származó T-sejtek in vitro jóval 

kevesebb IFNγ-t, illetve IL-6-ot termelnek, és jóval több IL-10-et valamint TGFβ-t, mint a 

"single knockout" vagy vad típusú egerekből izolált, hasonlóképpen aktivált T-sejtek. Továbbá 

erőteljesen megnő a C3aR-/- és C5aR-/- egerekből származó in vitro aktivált T-sejt kultúrákban 

a Foxp3+ T-sejtek aránya [80]. 
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II.4.5. A T-sejt válasz szabályozása az intrinszik/autokrin komplement aktivációs fragmentumok 
által [82-84]  
Nyugvó állapotban, vagy tolerogén környezetben (amikor nincs TLR stimulus) történő APC aktiváció 
hatására sem az APC-k, sem a T-sejtek nem termelnek komplement aktivációs fragmentumokat, de 
termelhetnek homeosztatikus vagy immunszuppresszív hatású citokineket (IL-10, TGFβ), előmozdítva 
ezáltal a Treg sejtek differenciálódását és az immunológiai tolerancia fenntartását. A TLR stimuláción 
keresztüli APC aktiváció hatására bekövetkezik az APC-k érése, és proinflammatórikus citokinek 
termelése (IL-6, IL-12, IL-1β, IFNγ). Az aktivált APC-k T-sejteket aktiválnak, aminek hatására a T-
sejtek komplement aktivációs fragmentumokat állítanak elő. Az APC által termelt citokinek és a T-sejt 
eredetű aktivációs fragmentumok együttesen határozzák meg a T-sejt polarizáció irányát (Th1, Th2, 
Th17), és hozzájárulnak a Treg funkciók háttérbe szorításához a fertőzések folyamán. A citokinek és az 
aktivációs fragmentumok koncentrációja és mintázata folyamatosan változik a sejtek működésének 
függvényében, ennek megfelelően pedig, egy adott ponton érvényre jut - a mikrokörnyezet szabályozó 
szerepe révén - egy effektor T-sejt "leállító program", amely meggátolja a szöveti károsodást, 
helyreállítja a homeosztázist és toleranciát, és kialakít egy hatékony memória T-sejt populációt. A 
lokális komplement aktivációt- és a komplement receptorok expresszióját szabályozó mechanizmusok 
egyelőre nem ismertek. 
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II.5 Regulátor T-sejtek (Treg) 

 

 

A regulátor T-sejtek immunszupresszív hatású T-limfociták, amelyeknek a perifériás 

tolerancia fenntartásában, illetve az autoimmun - és krónikus gyulladási folyamatok gátlásában 

van fontos szerepe. A szupresszív hatás közvetítése révén azonban a Treg sejtek a hatékony 

immunválasz bizonyos effektor funkcióit és a tumorellenes immunfolyamatokat is gátolhatják 

(lásd később) [85]. 

 

 

II.5.1. A regulátor T-sejtek eredete ( [27, 86-88] alapján) 
Jelölések: barnával a differenciálódáshoz szükséges-, kékkel a differenciálódott sejtek által termelt 
citokinek láthatóak; a piros szín a jellemző transzkripciós faktort jelöli. 
Az ábra magyarázatát a szövegtörzs vonatkozó része tartalmazza. 
 

A Treg sejtek eredet szempontjából két csoportba sorolhatóak: a természetes Treg-ek 

(nTreg) a timuszban alakulnak ki, míg az indukált Treg sejtek (iTreg) a periférián képződnek 

naív, CD4+ T-sejtekből [81]. A timuszban a negatív szelekciós folyamatok (II.2) elsősorban 

azokat a sejteket érintik, amelyek nagy affinitással ismernek fel saját fehérjét, a közepes 

affinitású TCR-saját peptid-MHC kapcsolat már az autoreaktív sejt túléléséhez vezethet és 

megfelelő mikrokörnyezeti hatások révén naív nTreg sejt kialakulását eredményezheti. A 

folyamat részleteiben még nem ismert [12, 86]. A Treg-ek polarizációjához és a - Treg sejtek 

fő transzkripcionális aktivátoraként elfogadott - Foxp3 indukciójához valószínűleg - mind a 
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timuszban, mind a periférián differenciálódó Treg-ek esetén - elengedhetetlen a TGFβ [86]. In 

vitro továbbá többféle módon is - valószínűleg szintén TGFβ függően - differenciáltathatóak 

Treg sejtek, de ezek esetében a Foxp3 transzkripciós faktor vagy nem expresszált [27], vagy 

annak kifejeződése nem stabil [89] (II.5.1). 

A regulátor T-sejtek további csoportosítása szempontjából azok legelfogadottabb 

populációi a CD4+ nTreg sejtek, és az iTreg-ek két csoportja a Tr1 és a Th3. Ezeknek a 

populációknak a legjellemzőbb tulajdonságait - a Th1 illetve Th2 alpopulációkéval összevetve 

- a II.5.2. táblázat szemlélteti, amely tartalmazza a korábban több ízben taglalt, Kemper és 

csoportja által in vitro karakterizált komplement indukált Treg-ek (cTreg) tulajdonságait is. 

 

Transzkripciós 
faktorok 

nTreg Tr1 Th3 cTreg Th1 Th2 

GATA-3 ? + ? + +/- ++++ 
Foxp3 + - + - +/- +/- 
citokintermelés       
IFNγ - + - - + - 
IL-10 ++ ++ + ++ - + 
IL-2 - - - - + + 
TGFβ + + ++ + - - 
IL-35 - + + ? - - 
markerek       
CD25 +++ -/+ -/+ +++ + + 
granzim-B - ++ ++ +++ +/- - 
CD11a +++ +++ +++ ? +/++ +/++ 
egyéb       
eredet timusz periféria periféria periféria timusz timusz 
kapcsolat  
B-sejtekkel 

gátlás gátlás ? 
Ab termelésés 

serkentése 
gátlás 

differenciáló- 
dás serkentése 

kapcsolat  
T-sejtekkel 

gátlás gátlás ? gátlás   

reaktivitás 
saját Ag-nel 
szemben (?) 

saját/idegen Ag-
nel szemben (?) 

? 
idegen Ag-nel 
szemben (?) 

idegen Ag-
nel szemben 

idegen Ag-nel 
szemben 

II.5.2. táblázat A Treg populációk jellemzői [26-28, 31, 88, 90-93] 

 

A Treg sejtek karakterizálása napjainkban az immunológiai kutatások legnagyobb 

kihívásai közé tartozik [81]. Ennek oka, hogy a relatíve kicsi sejtszámú populációknak nincs 

egyértelműen elfogadott markere. Noha a Foxp3 expresszió kimutatása rengeteg technikai 

nehézséggel jár [94], mégis ez a legelterjedtebb módja a Treg populációk azonosításának annak 

ellenére, hogy - a II.5.2. táblázat alapján - láthatóan nem minden populáció fejezi ki ezt a 

transzkripciós faktort. Az is ismert továbbá, hogy aktiváció hatására a legtöbb T-sejt kifejezi a 

Foxp3-at. A transzkripciós faktor mellett markerként a megnövekedett mennyiségű CD25-öt, a 

CTLA-4-et (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen 4), a GITR-t (Glucocorticoid-

Induced Tumour necrosis factor receptor family-Related gene), a LAG-3-at (Lymphocyte 

Activation Gene 3) valamint a CD127-et, illetve ezek kombinációját használták/használhatják 
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még markerként, újabb eredmények azonban szintén azt mutatják, hogy a felsorolt "markerek" 

nem kizárólag Treg specifikusak. Aktiváció esetén minden T-sejt fokozott mértékben 

expresszál CD25-öt, ami az IL-2 receptor α-lánca, és nélkülözhetetlen az autokrin növekedési 

faktor kötődéséhez. A CTLA-4 a T-sejt aktiváció negatív regulátora, és minden CD4 és CD8 

pozitív T-limfocitán kifejeződik néhány nappal az aktivációt követően. Hasonlóképpen a GITR 

és a LAG-3 mennyisége szintén megnövekszik aktiváció hatására minden T-sejten. A CD127 

az IL-7 receptor α-lánca, amely a Treg-eken - a Th sejtekkel ellentétben kis mértékben 

expresszált, ám egy közelmúltban megjelent tanulmányban leírták, hogy annak expressziója a 

T-sejtek aktivációját követően szintén csökken [90]. 

Noha az úgynevezett cTreg-eket alig több, mint tíz éve írták le először [26], jóval több 

információ áll rendelkezésre azokról, mint a másik három, széleskörben elfogadott Treg 

populációról. Ennek oka az lehet, hogy a cTreg-eket in vitro kísérletekben írták le, könnyen 

differenciáltathatóak és így jóval könnyebben is vizsgálhatóak, mint a többi Treg sejt. A cTreg-

ek szerepét és jelentőségét azóta több csoport is vizsgálta, és már in vivo is igazolták 

jelentőségüket (II.4). 

A fentiek alapján látható, hogy a Treg sejtek funkciói sem egyértelműen tisztázottak. 

Mindezek ellenére azonban a Treg sejtek szerepét már sokféle immunológiai folyamatban 

leírták. Igazolták például, hogy a sajáttal szembeni tolerancia fenntartása révén a Treg sejtek 

gátolják az autoimmun folyamatokat [95]; gátolják az allergiás reakciókat [96]; szerepük van 

az orális tolerancia kialakításában [97]; részt vesznek az anyai szervezet magzattal szembeni 

immunológiai toleranciájának indukciójában [98]; gátolják a krónikus gyulladási folyamatok 

kialakulását [99]; az effektor T-sejtek szabályozásán keresztül befolyásolják az immunválasz 

erősségét [100, 101]; megvédik a kommenzális baktériumokat az immunrendszer elöl [102]; 

gátolják a kis affinitású, autoreaktív limfocitákat[90]. Ezeknek a Treg sejtek által közvetített 

hatásoknak a pontos mechanizmusa azonban, illetve az, hogy mely Treg sejt populációk 

felelősek ezen folyamatoknak a közvetítéséért, nem-, vagy nem egyértelműen igazoltak [90]. 

További fontos kérdés a Treg sejtek kapcsán, hogy a szupresszív fenotípus kialakulása 

vajon antigén-specifikus aktivációs folyamatok következménye-e? Yamazaki és csoportja 

2003-ban azt találta, hogy a CD4+CD25+ Treg sejtek antigén-prezentáló rendszerben, antigén-

függő módon aktiválhatóak in vitro, proliferálnak és hatékonyan szupresszálják a CD4+CD25- 

T-sejtek osztódását[103]. A csoport később azt is igazolta, hogy az 1-es típusú diabétesz 

egérmodelljében egy hasnyálmirigy eredetű autoantigénre specifikus Treg sejtek 

hatékonyabban gátolták a cukorbetegséget, mint a poliklonálisan aktivált Treg-ek [104]. Több 

cikkben igazolták azt is mind in vitro [105], mind in vivo [106] vizsgálatok segítségével, hogy 
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a konvencionális Th sejtek gátlása a Treg-ek által akkor is megvalósul, ha a Treg sejtek és a Th  

sejtek aktiválódása más-más antigén felismerésének következménye. Ugyanakkor in vivo 

kísérletek segítségével ennek ellenkezőjét is többen leírták. Igazolták például, hogy a szklerózis 

multiplex egérmodelljében a betegséget indukáló antigénre specifikus Treg sejtek gátolják a 

tünetek kialakulását [106]. Legnagyobb valószínűséggel elmondható, hogy a Treg-ek által 

mediált folyamatok antigén-specifikusak, azaz a szupresszív fenotípus kialakulása antigén-

specifikus aktiválódási folyamatok eredménye. A Treg sejtek képesek más antigénre specifikus 

Th sejteket is gátolni, de in vivo valószínűleg gyakoribb és hatékonyabb a gátlás abban az 

esetben, amikor az adott Treg sejtek és Th sejtek aktivációja ugyanannak az antigénnek a 

hatására következik be [90]. 

Szintén nem egyértelmű, hogy a Treg sejtek vajon külön fejlődési vonalat alkotnak-e, 

vagy csupán a T-sejt differenciálódási folyamatok egy állomását képviselik? Egyrészt utóbbira 

utalhat, hogy a korábban elfogadott Treg kritériumok (CD4+ immunszupresszív hatású T-

limfociták; a korábban ismertetett markerek) nem csak a regulátor T-sejtekre jellemzőek [12, 

90]. Másrészt a Foxp3 kifejeződésének szélesebb körű vizsgálata is meglepő eredményeket 

hozott. A transzkripciós faktor expressziója leginkább az αβ TCR-t hordozó, CD4+ T-sejtekre 

jellemző - de ha kis mértékben is - kifejeződését a legtöbb immunsejtben kimutatták. A fehérje 

működését eredetileg a Treg funkciók regulálásához kötötték, mert annak defektusa súlyos 

szisztémás autoimmun kórképek kialakulását eredményezi emberben (X-Linked 

Autoimmunity-Allergic Dysregulation syndrome - XLAAD; Immunodysregulation, 

Polyendocrinopathy, Enteropathy X-linked syndrome - IPEX). Kimutatták azonban, hogy a 

Foxp3 a TCR szignalizációs folyamatban valamilyen módon résztvevő 700-1100 gén promóter 

régiójához képes kapcsolódni, és további vizsgálati eredmények arra utalnak, hogy a Foxp3 

működése valószínűleg nem a Treg irányú differenciálódás elindításában nyilvánul meg, hanem 

sokkal inkább abban, hogy megerősítse és fenntartsa a Treg jellemvonásokat [90]. Több, a 

közelmúltban megjelent cikk taglalja azt is, hogy a Foxp3+ Treg sejtek megfelelő citokin 

környezet és stimulus hatására konvencionális T-sejtekké (Th1, Th2, Th17, Tfh) alakulnak és 

ezalatt a Foxp3 expressziója elveszhet. A TGFβ által in vitro differenciáltatott Treg sejtek 

szintén elvesztik Foxp3 expressziós képességüket és szupresszív tulajdonságaikat a TGFβ 

hiányában történő újraaktiválás esetén [86]. 
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V.2.3. A Treg sejtek immunszupresszív hatásainak mechanizmusa [85] 
Rövidítések: mTGFβ - membránkötött TGFβ; GrzB/A - granzim-B, granzim-A; Pfr - perforin; IDO - 
indolamin-2,3 deoxigenáz; A2A - adenozin purinerg adenozin receptor 
Az ábra magyarázata a szövegtörzs vonatkozó részében található. 
 

A regulátor T-sejtek működése alapvetően négyféle hatómechanizmus útján valósulhat 

meg (V.2.3.). Az effektor T-sejtek gátlása megtörténhet IL-10, IL-35 és TGFβ termelésen 

keresztül. A Treg-ek az effektor T-sejtek pusztulását közvetlenül, granzimek és perforin 

termelésén keresztül is kiválthatják. A Treg sejtek metabolikus gátlást is közvetíthetnek az 

effektor TH sejtek irányába: egyrészt elhasználják az effektorok által termelt IL-2-t, másrészt 

ciklikus AMP-mediált gátlást közvetíthetnek, harmadrészt adenozin termelés révén is 

szupresszálhatják a konvencionális effektor TH sejtek működését. A negyedik mechanizmus az 

APC-k működésének negatív szabályozása LAG-3-MHCII kapcsolat kialakításán keresztül, 

valamint a CTLA-4-CD80/86 hatására aktiválódó indolamin-2,3 dioxigenáz enzim által, amely 

a triptofán katabolizmusa során képződő pro-apoptotikus anyagcseretermékek képződését 

eredményezi [85]. 
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II.6 A humán tonzilla immunológiája 

 

 

A  kísérletes munka jelentős  részében mandulából izolált T-limfocitákat használtunk. 

A tonzilla sejtek immunológiai szempontból a 3-10 életévben a legaktívabbak [107], emiatt az 

ilyen korú gyermekek tonzillektómiával eltávolított garatmanduláit használtuk fel 

kísérleteinkhez. Az alábbiakban ezért - immunológiai szempontokat figyelembe - röviden 

bemutatom a tonzilla felépítését és funkcióját. 

A nyirokszervek két csoportját különböztetjük meg. Az elsődleges nyirokszervek - a 

csontvelő és a timusz - a vér alakos elemei ontogenezisének helyei, míg a másodlagos 

nyirokszervekben történik meg az immunsejtek kölcsönhatása és a limfociták aktivációja. Ez 

utóbbiak közé tartoznak a nyirokcsomók, a lép, a bőrrel- (Skin-Associated Lymphoid Tissue - 

SALT), a légzőrendszerrel- (Bronchial-Associated Lymphoid Tissue - BALT), a 

tápcsatornával- (Gut-Associated Lymphoid Tissue - GALT), és az urogenitális traktussal 

(Genitourinary-tract-Associated Lymphoid Tissue - GTALT) asszociált limfoid szövetek. 

Utóbbi három összefoglaló néven a MALT, azaz a mukózával asszociált nyirokszövet (Mucosa-

Associated Lymphoid Tissue). A MALT részét képezik továbbá a mandulák (tonsillae) [12, 108]. 

A tonzillák az emésztő- és a légzőrendszer "kapujában" helyezkednek el, emiatt 

folyamatosan nagy dózisban vannak kitéve a különféle - légzés és táplálkozás útján a 

szervezetbe kerülő - antigéneknek (ellentétben a nyirokcsomókkal, ahová az antigének 

jellemzően a véráram útján jutnak el) [108]. A mandulák az úgynevezett Waldeyer-féle 

limfatikus torokgyűrű mentén helyezkednek el: a tonsilla lingualis a nyelvgyökben -, a tonsilla 

pharingea a garat felső részénél, a tonsillae tubalis a fülkürtök bejáratánál-, valamint a tonsillae 

palatinalis a szájpadban találhatóak. A Waldeyer-féle limfatikus torokgyűrű  szerepe, hogy 

megakadályozza az esetleges fertőzések továbbterjedését és fenntartsa a szájüregi 

kommenzalista baktériumflórával szembeni immunológiai toleranciát [3, 12]. 

Felépítésüket tekintve a mandulák olyan nyiroktüsző csoportosulások, amelyek a 

nyálkahártyába ágyazódnak, és amelyeket a környező szövetektől csak egy laza szerkezetű 

kötőszöveti réteg választ el. Szövettani szempontból a tonzilláris hámból és az úgynevezett 

limforetikuláris szövetből épül fel [12]. 

A tonzilláris hám a limforetikuláris szövetbe nyomulva betüremkedéseket - kriptákat - 

hoz létre. A kriptákban baktériumok mellett, granulocitákat, T-sejteket, B-limfocitákat, DC-ket 

és Langerhans-sejteket is azonosítottak [3], azaz az immunsejtek képesek áthatolni a tonzilláris 

hámrétegen. A tonzilláris hám tehát különbözik a klasszikus értelemben vett hámrétegtől: az 
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epitélsejteken kívül más 

sejtek is találhatóak 

benne, az alapmembrán 

ennek megfelelően 

"szakadozott" a hámréteg 

heterogén összetétele 

következtében [3, 12].  A 

tonzilláris hámrétegnek - 

az antigének felvétele és 

azok transzepiteliális 

transzportja mellett - a 

mukóza védelmében 

lehet szerepe. A kripták - 

mint anatómiai képletek - 

funkciója pedig a 

hatékony felületnövelés 

[3]. 

A limforetikuláris 

kötőszövetbe erek 

nyomulnak, amelyek 

speciális szerkezetű 

endotél sejtjein, azaz a 

HEV-en keresztül 

léphetnek be az 

immunsejtek a 

mandulába. Itt találhatóak 

a follikuluszok vagy 

nyiroktüszők. A primer 

tüszőkben elsősorban B-

limfociták és follikuláris 

dendritikus sejtek (Folli-cular DC - FDC) találhatóak. A B-sejtek véletlenszerűen mozogva 

folyamatosan pásztázzák környezetüket. Aktiváció hatására a primer follikulusz morfológiája 

megváltozik, szekunder tüszővé alakul. Ebben kialakul a sötétzóna, amelyet az osztódó B-

sejtek, a centroblasztok alkotnak. A világos zónában zajlanak a szelekciós folyamatok, emiatt 

II.6.1. A Waldeyer-féle torokgyűrű és az azt alkotó mandulák
szerkezete [3] 
A faringeális és palatinális mandula metszeteken elágazó kriptarendszer
figyelhető meg, míg a lingvális és tubális mandulánál a kripták
egyszerűbb felépítésűek és nem tartalmaznak elágazásokat. 
 

II.6.2. A mandula sematikus felépítése [3] 
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ezen a részen sok az apoptotizáló sejt. A szekunder tüszőben találhatók még a B-sejteken és az 

FDC-ken kívül follikuláris helper T-sejtek, amelyeknek a B-sejt érés szabályozásában van 

fontos szerepük, illetve a köpeny régióban találhatóak a nem aktiválódott B-limfociták. Az 

interfollikuláris területeken legnagyobb számban megtalálható T-sejtek mellett makrofágok, 

DC-k és NK-sejtek is vannak [12, 107] (II.6.2). 

Amikor szájon vagy orron keresztül antigén kerül a szervezetbe, a kripta epitélsejtjei 

találkoznak azzal először. A kripta tonzilláris hámrétegében találhatóak úgynevezett M 

(Membranous/Micropore) sejtek is [3, 107, 108], amelyek amellett, hogy az antigéneket 

átjuttatják az epiteliális barrieren, önálló kompartmenteket hoznak létre a membránban, amely 

lehetővé teszi az antigének, a limfociták és az APC-k feldúsulását. A tonzilláris intraepitél 

limfociták 50-90%-a B-sejt, amelyek többsége érett memória B-sejt, amelyek antigén-stimulus 

és a környező T-sejtekkel való kapcsolat hatására gyors és hatékony másodlagos ellenanyag 

választ hoznak létre. Az antigén-felvételt követően az antigén koncentrációja feldúsul mind az 

extrafollikuláris régióban, mind a nyiroktüszők területén. Az extrafollikuláris területeken a DC-

k és a makrofágok prezentálják az antigént a T-sejteknek, amelyek a follikuluszokba 

vándorolva tovább stimulálják a B-sejteket. A proliferáló B-sejtek a sötét zónából 

átvándorolnak a világos zóna területére, miközben ellenanyag-termelő plazmasejtekké, illetve 

memória B-sejtekké differenciálódnak és hatékony adaptív immunválaszt generálnak [107]. 

A Treg-ekkel foglalkozó fejezetben (II.5) a cTreg sejtek tulajdonságait (II.5.2 táblázat) 

is összefoglaltuk. Érdekesség, hogy a többi regulátor T-sejt populációval ellentétben a cTreg-

ek serkentik a B-sejtek működését. Fuch és munkatársai 2009-ben kimutatták, hogy azok nem 

csupán IL-10 termelés révén fokozzák a B-sejtek differenciálódási folyamatait, hanem 

közvetlen sejt-sejt kapcsolat révén is [29]. Utóbbi pontos mechanizmusát még nem tisztázták. 

A helper T-limfociták és a differenciálódó B-sejtek fizikai kontaktusa in vivo a másodlagos 

nyirokszervekben - például a mandulákban - valósulhat meg. Miután a cTreg-ek szerepét in 

vivo már igazolták [72], lehetséges, hogy azok in vivo a nyiroktüszőkben, illetve a köpenyrégió 

területén - a T-sejt-B-sejt kölcsönhatások színhelyein - lokalizálódnak. 
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III. Célkitűzések 

 

 

Kutatócsoportunk vizsgálatainak középpontjában a komplementrendszer, illetve a 

komplementreceptorok immunsejtek működését befolyásoló hatása áll.  A csoport emberi B-

sejtek funkcióival kapcsolatos eredményei, valamint a legújabb szakirodalmi adatok alapján 

fontosnak tartjuk, hogy minél jobban megismerjük  az emberi T-limfociták komplementtel való 

kölcsönhatásának mechanizmusát és következményeit is. Dolgozatom célja, hogy feltárjuk az 

egyes típusú komplemenetreceptor, a CR1 (CD35) emberi T-sejteken való kifejeződésének 

körülményeit, valamint a receptor C3-eredetű ligandumainak keletkezését és funkcióját az 

adaptív immunválasz során. Célunk továbbá annak felderítése, hogy van-e kapcsolat a CR1 és 

az MCP (CD46) T-sejteken betöltött funkciójában  – elsősorban a Treg sejtté való 

differenciálódás tekintetében - mivel mindkét receptor fő liganduma a C3b fehérje. 

Célkitűzéseink tehát a következőek: 

 A CR1 mRNS szintű megjelenésének vizsgálata emberi T-limfocitákon reverz-

transzkriptáz PCR (RT PCR) alkalmazásával. 

 A CR1 fehérjeszintű megjelenésének kimutatása  emberi T-limfocitákon áramlási 

citometriával és konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal. 

 A T-sejtek általi C3-termelés kimutatása mRNS- és fehérje-szinten 

 A CR1 ligandumának – a C3b-nek és az iC3b fragmentumnak – a detektálása a T-sejtek 

felszínén áramlási citometriával és immunprecipitációval  

 A CR1 és a T-sejtek felszínén megjelenő C3-fragmentumok funkciójának 

megállapítása, az alábbiak szerint : 

o a késői aktivációs marker, az LFA-1 α-lánc  expressziójának vizsgálata áramlási 

citometriával T-sejteken, amelyeket CR1-specifikus  ellenanyag  és a CR1 

ligandumának  (C3b illetve aggregált C3) jelenlétében anti-CD3-mal aktiváltunk 

o a Treg sejtekre jellemző markerek megjelenésének követése  áramlási 

citometriával, CR1-specifikus  ellenanyag és a CR1 ligandumának  (C3b illetve 

aggregált C3) jelenlétében anti-CD3-mal aktivált T-sejteken. 

o a CR1-specifikus  ellenanyag és a CR1 ligandumának  (C3b illetve aggregált 

C3) jelenlétében anti-CD3-mal aktivált T-sejtek proliferációjának követése 

tríciált timidin beépülésének mérésével 
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o  a CR1-specifikus  ellenanyag és a CR1 ligandumának  (C3b illetve aggregált 

C3) jelenlétében anti-CD3-mal aktivált T-sejtek IFNγ és IL-10 termelésének 

meghatározása a sejtek felülúszójából, flow cytomix kit segítségével 

 Annak felderítése, hogy milyen kapcsolat van a két T-sejt felszíni membránstruktúra, a 

CR1 (CD35) és az MCP (CD46) között, mivel mindkettő természetes liganduma a C3b. 

Ezért megvizsgálom, hogy a CR1-en keresztüli stimulus hogyan befolyásolja a CD46 

által közvetített Treg sejtté való differenciálódást. 

 Végül célom a CR1 pozitív Th sejtek in vivo lokalizációjának meghatározása 

immunhisztokémiai módszerrel  tonzillában. 
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IV. Felhasznált anyagok és módszerek 

 

 

IV.1 Oldatok, pufferek, anyagok 

 

 

PBS (Phosphate Buffered Saline) GKN 

fiziológiás foszfát puffer (pH=7,2) Glükóz-, KCl- és NaCl tartalmú foszfát puffer (pH=7,4) 

általános oldószer; sejtek mosása sejtek mosása 

NaCl 8g/l NaCl 8g/l 
KCl 0.2g/l KCl 0.4g/l 
Na2HPO4 x H2O 1.4g/l Na2HPO4 1,77g/l 
KH2PO4 0.2g/l NaH2PO4 0,69g/l 
desztillált víz glükóz 2g/l 
 fenolvörös 0,01g/l 
 desztillált víz 

 

 

A puffer (pH=7,3) B puffer (pH=7,3) 

a C3 fehérje kevert humán szérumból (KHS) való tisztításához használt pufferek 

KH2PO4 3mM KH2PO4 3mM 
EDTA 6,5mM EDTA 6,5mM 
ε-amino-kapronsav 33mM ε-amino-kapronsav 33mM 
NaCl 50mM NaCl 1M 
desztillált víz desztillált víz 

 

 

MACS puffer (buffer for magnetic cell sorting) (pH=7,2) 

mágneses izoláláshoz használt puffer 

PBS 
BSA 0,5% 
EDTA 2mM 

 

 

FACS puffer  

(buffer for fluorescence-activating cell sorting) (pH=7,2) 

permeabilizáló FACS puffer 

(pH=7,2) 

sejtfelszíni jelöléshez használt puffer IC jelöléshez használt puffer 

PBS PBS 
FCS 1% FCS 1% 
Na-azid 0,1% Na-azid 0,1% 
 szaponin 0,2% 
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sejtfixáló oldat 

paraformaldehid 3% 

FACS puffer 

 

 

karbonát puffer (pH=9,6) PBS-tween 

TMB (tetrametil-benzidin) 

előhívó puffer 

(/1 darab 96 lyukú lemez) 

ELISA méréshez használt pufferek 

Na2CO3 1,6 g/l Tween-20 0,5ml/l 10ml 0,1M Na-acetát (pH=5,5) 
NaHCO3 2,9 g/l PBS 100μl TMB 
desztillált víz  20μl H2O2 

 

 

lízis puffer 
TBS (NaCl tartalmú Tris 

puffer) (pH=7,2-7,5)  
10x töménységű törzsoldat 

SDS-PAGE futtató puffer 

immunprecipitáció során használt oldatok I. 

NaF 4,2g/l Tris 24,2g/l Tris-HCl 3g/l 
EDTA 3,7g/l NaCl 80,0g/l 10% SDS 10ml/l 
Na-vanadát 0,368g/l desztillált víz glicin 14,4g/l 
HEPES 11,9g/l  desztillált víz 
Na-pirofoszfát 4,46g/l   
glicerin 10%   
Triton X-100 1%   
PMSF 0,2 mM (frissen)   
leupeptin 5μg/ml (frissen)   
aprotinin 10μg/ml (frissen)   

 

 

5-szörös töménységű 

redukáló mintapuffer 
Comassie Brilliant Blue differenciáló oldat 

western blott 

puffer 

immunprecipitáció során használt oldatok II. 

0,5M Tris-HCl (pH=6,8) 1ml Comassie Brilliant Blue 0,25% ecetsav 70ml Tris-HCl 3g/l 
10% SDS 1,6ml differenciáló oldat metanol 250ml glicin 14,4g/l 
glicerol 800μl  desztillált víz 680ml desztillált víz 
brómfenolkék 200μl    
2-merkaptoetanol    
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NTA (pH=7,2-7,5) 

(NaCl és NaN3 tartalmú tris puffer) 
Glicin-HCl (pH=1,2-3) Tris (pH=7,2-7,5) 

ellenanyag tisztításhoz használt pufferek 

0,1M Tris-HCl puffer (pH=7,2-7,5) C2H5NO2 75,1g/l C4H11NO3 121g/l 

NaCl 9g/l C6H12O6.H2O 19,8g/l desztillált víz 

NaN3 1g/l HCl 1M  

 desztillált víz  

 

 

10-szeres töménységű TBE puffer 

(tris-borát-EDTA puffer) (pH=8,3) 

DNS futtatáshoz használt puffer 

tris 89mM 
bórsav 89mM 
EDTA 2mM 
desztillált víz 

 

 

hematoxilin eozin 

hematoxilin-eozin festéshez használt oldatok 

hematoxilin 1g/l eozin 1g/100ml 

Na-jodát 0,2g/l 96% alkohol 

KAl(SO4)2·12H2O 50g/l  

klorál-hidrát 50g/l  

citromsav 1g/l  

desztillált víz  
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A KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK 

ANYAG NEVE GYÁRTÓ 

RPMI-I sejttenyésztő médium Gibco 

RPMI-II sejttenyésztő médium Gibco 

CellGro szérummentes DC médium CellGenix 

FCS (Foetal Calf Serum) Sigma-Aldrich 

2-Merkapto-etanol Sigma-Aldrich 

MACS mágneses mikrogyöngyök (anti-CD19, -CD8, -CD14) Miltényi 

MACS LS oszlopok Miltényi 

Ficoll-Paque™ Plus GE Healthcare Biosciences AB 

RNeasy Protect Mini Kit Qiagen 

oligoDT Bio Basic Inc 

RevertAid H Minus M-MuLV reverz transzkriptáz puffer Fermentas 

RevertAid H Minus M-MuLV reverz transzkriptáz Fermentas 

RiboLock RN-áz inhibitor Fermentas 

dNTP set Fermentas 

Taq DNS polimeráz puffer Fermentas 

Taq DNS polimeráz Fermentas 

MgCl2 Fermentas 

primerek (CR1 és C3) IDT 

agaróz Serva 

etídium-bromid Sigma-Aldrich 

polietilén-glikol (PEG) Sigma-Aldrich 

szója tripszin inhibitor (SBTI) Fluka 

jód-acetamid (IAM) Sigma-Aldrich 

fenil-metil-szulfonil-fluorid (PMSF) Sigma-Aldrich 

nitro-fenil-guanidino-benzol (NPGB) Sigma-Aldrich 

ε-amino-kapronsav Sigma-Aldrich 

előre festett protein standard SDS-PAGE-hoz Fermentas 

előre festett DNS standard DNS futtatáshoz Fermentas 

rekombináns humán IL-2 Immunotools  

szaponin Fluka 
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A KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK 

ANYAG NEVE GYÁRTÓ 

karboxifluoreszcein-szukcinimid-észter (CFSE) MolecularProbes 

sejtfelszíni biotiniláló kit Pierce Biotechnology 

Flow cytomix kitek Bender Medsystems 

3H-timidin Pharmacia Amersham 

vizes bázisú fedőgyanta  SouthernBiotech 

 C3b Calbiochem 
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A KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT ELLENANYAGOK 

SPECIFITÁS SZÁRMAZÁS GYÁRTÓ 

anti-humán-CD3 egér BD Pharmingen 

normál egér IgG egér SantaCruz Biotechnology 

anti-humán-CD35-FITC egér Immunotools 

normál egér IgG-FITC egér Immunotools 

anti-humán-CD35-PE egér BD Pharmingen 

normál egér IgG-PE egér BD Pharmingen 

anti-humán-CD4-APC egér Immunotools 

anti-humán-CD8-PE egér Immunotools 

anti-humán-CD19-APC egér BD Pharmingen 

anti-humán-CD14-FITC egér BD Pharmingen 

anti-humán-C3-FITC (F(ab’)2) kecske Cappel 

anti-humán-iC3b egér Quidel 

anti-egér-IgG-Al488 kecske Invitrogene 

normál egér IgG1 egér Immunotools 

anti-humán-C3a antiszérum nyúl Behring Institute 

anti-nyúl-IgG-Al488 kecske Invitrogene 

anti-humán-C3aR-Al647 egér AbD Serotec 

normál egér IgG1-Al647 egér BioLegend 

anti-humán-C3c nyúl Dako 

anti-humán-CD11b-PE egér Dako 

anti-humán-CD11c-APC egér BioLegend 

normál egér IgG-PE egér Immunotools 

anti-humán-CR3 (TMG-6-5) egér 
Dr Andó István (SZTE) 

ajándéka 

anti-humán-CD46-APC egér Immunotools 

anti-humán-CD11a-PE egér BioLegend 

anti-humán-CD35 egér SantaCruz Biotechnology 

anti-humán-CD46-APC egér Immunotools 

anti-humán-CD25-APC egér Immunotools 

   

   

Rövidítések: FITC - fluoreszcein izotiocianát; PE - fikoeritrin; APC - allofikocianin; Al - Alexa 



42 
 

 

A KÍSÉRLETEK SORÁN FELHASZNÁLT ELLENANYAGOK 

SPECIFITÁS SZÁRMAZÁS GYÁRTÓ 

anti-humán-granzim-B-FITC egér Immunotools 

anti-humán-Foxp3-FITC egér Immunotools 

anti-humán-CD3 egér Dako 

anti-humán-CD20 egér Dako 

anti-egér-HRPO nyúl Dako 

kecske szérum   

nyúl szérum   

egér szérum   
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IV.2 Módszerek 

 

 

Sejtek izolálása humán vérből 

 

Az etikai engedély birtokában az Országos Vérellátó Szolgálattól vásárolt, véradó 

donoroktól származó, kivizsgált, fehérvérsejteket tartalmazó „buffy coat”-ot lecentrifugáljuk 

(15', 1200 rpm, 4 ºC), majd a nyert  plazma-sejt határréteget és környékét leszívjuk és PBS-sel 

duplájára hígítjuk. Az így nyert fehérvérsejt-szuszpenziót , ficoll oldatra rétegezzük (15 ml 

ficollra 25 ml szuszpenzió) és ismét centrifugáljuk (30', 2200 rpm, 4 ºC). A ficoll- réteg határán 

összegyűlt mononukleáris sejtréteget leszívjuk, majd kétszer mossuk GKN-ben, egyszer RPMI-

I + 10 % FCS médiumban. MACS-os izolálás során Vario MACS Separator segítségével LS 

oszlopokon, ellenanyaggal konjugált mágneses mikrogyöngyök használatával a (CD4+) T-

limfocitákat negatívan-, B-sejteket, monocitákat, citotoxikus T-sejteket pedig pozitívan 

izoláljuk a gyártó (Miltényi) által javasolt protokolt követve. A FACSAria III típusú műszer 

segítségével történő áramlási citofluorimetriás szeparálás esetén a sejtszámot úgy állítjuk be, 

hogy 1-1,5 * 108 darab sejt kerüljön egy csőbe. A fluoreszcens ellenanyaggal történő jelölés 30 

percig, 300 μl RPMI-I + 10 % FCS-ben történik 4 ºC-on, a sejtek életképességének megőrzése 

érdekében. A jelölést követően a sejteket mossuk (RPMI-I + 10 % FCS, 10', 1200 rpm, 4 ºC), 

majd 3 ml RPMI-I +  2% BSA-ban szortoljuk. A (CD4+) T-limfocitákat negatívan-, B-sejteket, 

monocitákat, citotoxikus T-sejteket pedig pozitívan izoláljuk. A szortolás után a sejteket ismét 

mossuk (RPMI-I + 10 % FCS, 10', 1200 rpm, 4ºC). Az izolálást követően a sejteket további 

feldolgozásig RPMI-I + 10 % FCS médiumban tartjuk 4ºC-on. A MACS-os szeparálást 

követően T-sejtekre minden esetben 96 %-os vagy annál nagyobb tisztaságú szuszpenziót 

kaptunk, áramlási citofluorimetriás szortolással pedig 99,8 %-ot vagy annál magasabbat. 

 

 

Sejtek izolálása humán garatmandulából 

 

A méréseinkhez felhasznált, műtéti úton eltávolított garatmandulákat a Szent Imre 

Kórház bocsájtja rendelkezésünkre etikai engedélyek alapján. Kísérleteinkhez 3-10 éves 

gyerekektől származó mandulákat használunk.  A tonzillákból sejtszuszpenziót készítünk, 

amelyet GKN-nel 50 ml-re higítunk. A GKN-es szuszpenziót ficoll-ra rétegezzük (15 ml ficoll-

ra 25 ml szuszpenzió), és innentől az izolálás menete megegyezik a vér esetén leírtakkal. 
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Sejttenyésztés, sejtaktiválás 

 

A vérből és mandulából izolált T-sejteket gentamicin tartalmú RPMI-I + 10 % FCS 

médiumban-, a DC-ket CellGrow szérummentes DC médiumban-, a 3D9 ligandum kötőhely-

specifikus anti-CR1 termelő [109] egér eredetű sejthibridomát-, valamint az U937 jelű humán 

monocita eredetű sejtvonalat pedig RPMI-II + 5 % FCS tenyésztő médiumban tartjuk fenn in 

vitro. A sejttenyésztés steril inkubátorban 37 ºC-on 5 % CO2 tartalmú termosztátban történik. 

A T-sejtek aktiválásához a tenyésztést megelőzően a 96-lyukú lemezeket egy éjszakán át  

inkubáljuk 4 ºC-on a következő ellenanyagokkal, a CR1 ligandumaival illetve azok adott 

kombinációival (V.4.): anti-CD3 (1 μg/ml), anti-CD35 (To5; 5 μg/ml), anti-CD46 (5 μg/ml), 

C3b (5 μg/ml), aggregált C3 (5 μg/ml), nmIgG (5 μg/ml). A T-sejtekhez több esetben adtunk 

rekombináns humán IL-2-t is 80 nemzetközi egység (IU) /lyuk (Immunotools-os rh IL-2 adott 

"lot"-ja esetén ez 8 ng/lyuk) koncentrációban. A T-limfocitákat 105 darab T-sejt/lyuk 

koncentrációban mérjük a lemezre, amelyen az aktiválás 3 napig zajlik. A DC-ket egy napig 

aktiváljuk 100 ng/ml LPS (E. coli lipopoliszacharid) tartalmú médiumban. 

 

 

Dendritikus sejtek differenciáltatása monocitákból 

 

A monocitákat vérből izoláljuk MACS-szal, anti-CD14-gyel konjugált mágneses 

mikrogyöngyök segítségével a gyártó (Miltényi) által javasolt protokoll szerint. A sejteket ezt 

követően felvesszük CellGrow szérummentes DC médiumba 106 sejt/ml koncentrációban, majd  

100 ng/ml rekombináns humán GM-CSF-et  (R&D Systems) és 1500 U/ml rekombináns humán 

IL-4-et (Promokine) adunk a sejtkehez. (A sejtenyésztés steril körülmények között, 37 ºC-os 

termosztátban 5 % CO2 tartalom mellett történik Minden második napon friss citokineket adunk  

a sejtekhez, így azok az ötödik napra éretlen, monocita eredetű dendritikus sejtekké (Immature 

Monocyte-derived DC - iMDC) differenciálódnak. 

 

 

Reverz transzkripciós polimeráz láncreakció (RT PCR) 

 

A szortolással (V.1.1) vagy MACS-szal (V.2.1.) izolált sejtekből először RNS-t 

izolálunk az RNeasy Protect Mini Kit segítségével steril fülke alatt a gyártó (Qiagen) által 

javasolt protokoll szerint. A kapott RNS koncentrációját és annak minőségét a 260 nm-en mért 
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optikai denzitás segítségével Nanodrop ND-1000 spektrofotométerrel határozzuk meg. Az 

izolált RNS-t felhasználásig -20ºC-on tároljuk. 

Az RNS-ből reverz transzkripcióval ThermoHybaid PCR Express berendezéssel cDNS-

t szintetizálunk az alábbi összetevők alkalmazásával: 500 ng RNS, 0,5 μg oligoDT, 200 unit/μl 

RevertAid H Minus M-MuLV reverz transzkriptáz enzim, DEPC-cel (dietil-pirokarbonát) 

kezelt víz, 5x-ös reakció puffer, 40 unit/μl RiboLock RN-áz inhibitor, 10 mM dNTP (deoxi-

ribonukleotid-trifoszfát); a reakció menete a következő: 70 °C 5 perc, 37 °C 5 perc, 42 °C 1 

óra, 70 °C 10 perc, végül a termék hűtése 4 °C-on. A cDNS terméket a későbbi felhasználásig 

-20°C-on tároljuk. 

A C3 PCR-hez mintánként az alábbi összetevőket használjuk: 10 mM dNTP, 10 μM 

forward primer (5’-GTGGCCAKGCRGCAGAAGGC-3’) és 10μM reverse primer (5’-

TCACCACSTGGGAGATTCTG-3’), 2,5 μl cDNS, DEPC-cel kezelt víz, 25 mM MgCl2 , 10x-

es töménységű Taq puffer MgCl2
-/KCl+, 1 unit/μl Taq polimeráz enzim. A primerek a C3 

cDNS-nek az α-lánc egy-egy erősen konzervált régióját kódoló szakaszát ismerik fel, amelynek 

szekvenciája azonos az emberben és az egérben egyaránt (VI.2.1.). A reakció menete a 

következő: 94 °C 5 perc; 60 °C 2 perc; majd 72 °C 22 másodperc, 94 °C 22 másodperc, 60 °C 

22 másodperc 30 cikluson keresztül; végül 72 °C 10 perc és a termék hűtése futtatásig 4 °C-on. 

Pozitív kontrollként minden minta esetén elvégezzük a PCR reakciót aktin primerek 

alkalmazásával is (forward primer: 5’-GGCTACAGCTTCACCACCAC-3’, reverse primer: 5’-

GCGCTCAGGAGGAGCAATG-3’). 

A CR1 PCR-hez mintánként az összetevők csak a primerekben különböznek (forward 

primer: 5' TGTAATATGGAATGGGCTCAG-3', reverse primer: 5'-

CTTCAGTAGTCTTAACAACTC-3'). A CR1 primerek a fehérje transzmembrán régiójának 

kialakításáért felelős cDNS szekvencia egy-egy erősen konzervált részletét ismerik fel 

(VI.2.1.). A reakció profilja pedig a ciklusok esetében eltérő: 72 °C 30 másodperc, 94 °C 30 

másodperc, 62 °C 30 másodperc 30 cikluson keresztül. 

A PCR termékeket ezután etídium-bromidot tartalmazó 2%-os agaróz gélben, TBE 

pufferben, 110V-on megfuttatjuk, és a DNS csíkokat UV lámpa alatt detektáljuk (az etídium-

bromid a DNS szálai közé interkalálódik és UV fényben fluoreszkál). A C3 PCR termék 233 

bázispár, a CR1 311 bázispár, míg a β-aktin PCR termék 411 bázispár hosszúságú. 
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VI.2.1. A C3 és a CR1 fehérje sematikus szerkezete és a PCR reakcióhoz használt primerek 
kötődése révén felszaporított cDNS szekvenciák helyzete. 

 

 

A C3 fehérje izolálása kevert humán szérumból (KHS-ből) 

 

Az intakt C3 izolálásához először 1 ml friss KHS-hez hozzáadunk 0,15 g  polietilén-

glikolt (PEG3350), 0,2 g szójabab tripszin inhibitort (SBTI), 0,2 g jódacetamidot, 10 μl 200 

mM fenil-metil-szulfonil fluoridot (PMSF), 10 μl 2,5mM nitrofenil-guanidino-benzoátot 

(NPGB) és fél órát keverés közben  inkubáljuk 4ºC-n.  A keletkezett csapadékot 4 oC-n 15 

percig 15000 g-n centrifugáljuk, majd 1 ml hideg „A” pufferben feloldjuk, és fél órát ismét 

kevertetjük 4 ºC-n, azután pedig 15 percig 15000 g-vel újra lecentrifugáljuk. A kapott oldatot 

0,22 μm–es szűrőn átszűrjük, majd MonoQ HR 5/50 (Pharmacia-Amersham) anioncserélő 

oszlopra visszük és FPLC-vel (fast protein liquid cromatography) elválasztjuk a fehérjéket. 

A méréshez használt puffereket előzetesen gáztalanítjuk, az oszlopot pedig ekvilibráljuk 

(5ml A puffer, 10ml B puffer, 5 ml A puffer) a minta felvitele előtt. Az eluáló program 

beállításai: 0,5 ml/perc áramlási sebesség, 2 cm/ml írási sebesség, 280 nm-es detektálási 

hullámhossz. 

A minta felvitelét követően 30 ml A pufferrel mossuk az oszlopot, majd emelkedő sógrádiens 

segítségével lemossuk a kötődő C3-at az oszlopról: körülbelül 18% NaCl mellett eluálható a 

C3 fehérje az oszlopról: 0,5 ml-es frakciókat gyűjtünk, amelyek tisztaságát SDS-PAGE-val 

(lásd később) ellenőrizzük..A tisztított C3 fehérjét PBS-be dializáljuk, koncentrációját 

Nanodrop ND-1000 spektrofotométerrel mérjük, ha szükséges, betöményítjük (lásd később) és 

1 mg/ml-es koncentrációra állítjuk. Az izolált, dializált C3 alikvotjait  felhasználásig -70ºC-on 

tároljuk. 
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A C3 fehérje hőaggregálása 

 

A multimer, C3b-szerű C3 előállításához a tisztított C3 fehérjét 20 percig 63ºC-os 

vízfürdőn inkubáljuk, amelynek hatására néhány molekulából álló aggregátumok keletkeznek, 

amelyek alkalmasak a CR1 ligandumának modellezésére (V.4.1., V.4.3.) [7]. 

Fiziológiásan az antigénhez, illetve immunkomplexhez kötődő C3b/iC3b/C3(H2O) 

opszonin funkciója révén alakulhat ki multimer ligandum, amely képes lehet a CR1 

molekulákat a T-sejtek felszínén keresztkötni. 2011-ben dr Fülöp Líviával (az SZTE Orvosi 

Vegytani Intézet munkatársa) megvizsgáltuk elektronmikroszkóppal (Philips CM10)  az így 

előállított aggregált C3 molekulát. Eredményeink szerint az aggregátumok mindössze 3-4 C3 

molekulából állnak, tehát - csoportunk korábbi kísérletes eredményeivel egybecsengően [7] - a 

C3 aggregátumok mérete ideálisnak mondható a multimer ligandum modellezéséhez (VI.2.2.). 

 

VI.2.2. A z aggregált C3 (B) és a kontroll C3 (A) TEM (Philips CM10) felvétele 
Nagyítás 46000-szeres (B) illetve 64000-szeres (A). A humán C3 szimmetrikus, kerek, körülbelül 13 
nm átmérőjű molekula, míg az aggregált C3 háromszor akkora, ovális alakú képlet. 
 

 

Ellenanyag tisztítása hibridoma sejtek felülúszójából 

 

Kísérleteinkhez a 3D9 jelű, ligandum kötőhely-specifikus anti-CR1 ellenanyagot 

termelő egér eredetű hibridoma sejtvonalak felülúszóiból tisztítunk ellenanyagot. Ehhez a 

felülúszót három naponta gyűjtjük, a sejtek egy részét pedig visszafagyasztjuk 15 % DMSO-t 

(dimetil-szulfoxid) tartalmazó fagyasztó médiumban -70 ºC-ra. A pool-ozott felülúszót az 

ellenanyag tisztításig 4 ºC-on tároljuk. 

Az ellenanyag tisztítását immobilizált protein-G oszlopon (Thermo Scientific) 

végezzük, amelyhez az ellenanyagok Fc része reverzibilisen hozzákötődik, és az oszlopról 
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savas pH-n eluálhatóak. Az oszlopot először NTA pufferrel ekvilibráljuk, majd háromszor 

átfolyatjuk rajta az összegyűjtött felülúszót. Az oszlopot ezután mossuk NTA pufferrel, majd 

az eluálást 0,1 M-os Glicin-HCl pufferrel végezzük. Az elúciót 1-1 csepp semlegesítő Tris 

puffert tartalmazó eppendorf csövekbe gyűjtjük ml-enként, és azonnal vortexeljük. Az 

ellenanyag koncentrációt Nanodrop ND-1000 spektrofotométerrel mérjük. Az 

ellenanyagtartalmú frakciókat összeszívjuk és PBS-be dializáljuk. Az oldatok tisztaságát SDS-

PAGE-val (lásd később) ellenőrizzük. A dialízist követően Amicon Ultra koncentráló 

centrifuga csövekbe (Millipore) mérjük, és 15 percig 3500 rpm fordulaton fugáljuk. A 

töményített ellenanyag-oldat koncentrációját Nanodrop ND-1000 spektrofotométerrel mérjük, 

és 1 mg/ml-esre állítjuk, majd 0,22 μm–es szűrőn sterilre szűrjük. Felhasználásig 4 ºC-on 

tároljuk. 

 

 

Áramlási citofluorimetria (FACS) 

 

Az áramlási citometriás méréseket FACS Calibur típusú citofluoriméteren végezzük 

Cellquest Pro szoftver segítségével, és az adatokat Flowing Sortware 2.1 programmal 

értékeljük. 

A sejtszámot csövenként 5*106-ra állítjuk, és a lecentrifugált sejteket a VI.1. részben 

felsorolt ellenanyagokkal, a gyártók által javasolt koncentrációk alkalmazásával  jelöljük  4ºC-

on,  sötétben 30 percig. Ezt követően a sejteket FACS pufferrel mossuk (4 ºC, 1200 rpm, 10 

perc), majd mérésig 200 μl FACS pufferben, sötétben, 4 ºC-on tartjuk. 

Intracelluláris jelöléskor a sejteket először 3% paraformaldehid tartalmú FACS 

pufferben fixáljuk 10 percig szobahőmérsékleten, majd a jelölést és a további  mosásokat is 0,1 

% szaponin tartalmú FACS pufferben végezzük. 

Leszorításos kísérletek esetén a 3D9 ellenanyagot (V.3.1.) illetve az aggregált C3-at 

(V.4.2-3.) ugyanúgy adjuk a sejtpellethez, inkubáljuk és mossuk a sejteket, mint a FACS-os 

jelölés során a fluoreszcens ellenanyagokkal történő jelölés esetén. 

 

 

T-sejtek sejtfelszíni biotinilálása 

 

Vérből negatívan izolált, 3 napig 1 μg/ml anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő lemezen 

aktivált, illetve az izolálást követően azonnal felhasznált T-sejtek sejtfelszíni biotinilálása a 

Pierce Biotechnology kit-jével történik, a gyártó által javasolt protokoll szerint. 
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Immunprecipitáció, SDS-PAGE és Western blott 

 

A sejteket  (mintánkét 107 sejtfelszínen biotinilált T-sejt)  jégen,  30 percig lízis 

pufferben szolubilizáljuk. Ezután a  4 ºC-on, 15000 g-s fordulaton történő 15 perces 

centrifugálással elkülönítjük a nukleinsavat és a membrán-komponenseket. A fölülúszóban 

esetleg még jelenlevő, a T-sejtek aktiválásához használt antitesteket protein G-gyöngyökkel 

(Pierce Biotechnology) való inkubálással (4 ºC, 3 óra)  távolítjuk el. -vel  A centrifugálással  

elkülönített felülúszóhoz hozzáadjuk a protein G gyöngyökhöz konjugált, nyúlból származó 

anti-humán-C3c ellenanyagot (10 μg IgG/minta).  Egy éjszakán át, 4 ºC-on  történő inkubálás 

után az immunprecipitációval nyert fehérjét redukáló, 10%-os SDS-poliakrilamid 

gélelektroforézist követően nitrocellulóz membránra blottoljuk.   

A membránt 10 % BSA tartalmú PBS-sel blokkoljuk 1 órán át szobahőmérsékleten, 

majd sztreptavidin-HRPO-val (1:500 higításban; R&D Systems) inkubáljuk szintén 1 órán át 

szobahőn. Az előhívás sötétszobában ECL (enhanced chemiluminescence) technikával történik 

a gyártó (Millipore) előírásai alapján. 

 

 

T-sejtek U937 sejtekhez történő adherenciájának vizsgálata 

 

105 U937 sejtet  , melyek CR3-at erősen expresszálnak 0,5 μM CFSE-vel jelölünk a 

gyártó (Molecular Probes) előírása alapján, majd kokultúrát hozunk létre 4x 105 , előzetesen 

anti-CD3-mal aktivált T-sejttel. A sejteket 2 órán át tartjuk együtt 37 ºC-os termosztátban, 5 % 

CO2 tartalom mellett. A CR3-on keresztüli gátlás vizsgálatához a sejteket a kokultúra 

összemérése előtt az alábbi ellenanyagokkal kezeljük 10 μg/ml koncentrációban: egér anti-

humán-CD11b (ligandum-kötőhely specifikus TMG-6-5 klón), vagy egér anti-humán-iC3b 

(neo-epitóp specifikus ellenanyag) vagy izotípus kontroll (normál egér IgG1). A 

kölcsönhatásokat Olympus Fluoview 500 konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal vizsgáljuk. 

 

 

Allogén antigén-prezentációs rendszer összeállítása 

 

Érett, LPS-sel aktivált DC-ket és más donortól származó aktivált T-sejteket (lásd 

korábban) mérünk 96 lyukú lemezre úgy, hogy a DC:T-sejt arány 1:5 legyen. A kokultúrát 16 
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órán át tenyésztjük együtt 37 ºC-os termosztátban, 5 % CO2 tartalom mellett. A T-sejteket, vagy 

a DC-ket, vagy mindkét sejttípust a kokultúra összemérése előtt a következő ellenanyag 

koktéllal kezeljük: kecskéből származó anti-humán-C3 F(ab’)2, anti-CR3 (ligandum-kötőhely 

specifikus) és anti-iC3b (neo-epitóp specifikus). Minden ellenanyagot 25 μg/ml 

koncentrációban alkalmazunk. A kezelés fél órás inkubálással történik 4 ºC-on, majd a nem 

kötődött  ellenanyagot a sejtek mosásával távolítjuk el. A T-sejtek proliferációját 3H-timidin 

beépülésével követjük (lásd később). 

 

 

Citokintermelés mérése felülúszóból 

 

Az aktivált T-sejtek felülúszójából a termelt IL-10 illetve IFNγ citokinek 

koncentrációját Flow cytomix kitek segítségével határozzuk meg a gyártó (BenderMedsystems) 

által javasolt protokol szerint. 

 

 

VI.2.2. A Flow cytomix kit működési elve 
 

 

T-sejtek proliferációjának mérése 3H-timidin beépülése alapján 

 

Az aktiválódó T-sejtekhez  48 óra elteltével, illetve az allogén antigén-prezentációs 

rendszer sejtjeihez az összemérést követően 16 órára 1μCi tríciált timidint mérünk, amely az 

osztódó sejtek DNS-be épül , így a mért beütésszám arányos a sejtek osztódásának mértékével. 

A lemezeket az inkubálási idő leteltével -20 ºC-ra fagyasztjuk. Felolvasztást követően   sejtarató 

készülékkel szűrőpapírra (Whatman) szívjuk, 100 ºC-on kiszárítjuk, 200 μl szcincillációs 

folyadékban (Pharmacia Amersham) feloldjuk, majd Wallac 1409 típusú β-számlálóval mérjük 

a percenkénti beütésszámot (cpm). 
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Paraffinos metszetek készítése enzimes immunhisztokémiai eljáráshoz 

 

A műtéti úton eltávolított mandulát 3 % paraformaldehiddel fixáljuk, majd paraffinba 

ágyazzuk, és 3 μm vastagságú metszeteket készítünk mikrotóm készülékkel. A metszetekből 

xilollal eltávolítjuk a paraffint, és citrátpufferben (pH=6) 100 ºC-on tíz perces forralással 

antigén-feltárást végzünk. A mintákra 3 % H2O2-t cseppentünk a vörösvértestek szolubilizálása 

érdekében, majd blokkoljuk a mintákat 2 % FCS-sel. Az egér eredetű anti-humán-CD3-mal 

(Dako) és anti-humán-CD20-szal (Dako) történő jelölést követően szekunder ellenanyagként 

anti-egér-HRPO-val jelöljük a metszeteket. A metszeteket minden kezelést követően PBS-sel 

mossuk. Az előhívás diamino-benzidin (DAB) kromogénnel történik. A minták párhuzamos 

metszetéből hematoxilin-eozinos festéssel is készülnek preparátumok. A metszeteket Olympus 

IX-70 invert fluoreszcensz videomikroszkóppal vizsgáljuk Wiewfinder Lite és Studio Lite 

programok segítségével. A paraffinos mintákat Bencsik András készíti az Országos Onkológiai 

Intézetben. 

 

 

Kriosztátos metszetek készítése fluoreszcens immun-hisztokémiai eljáráshoz  

 

A műtéti úton eltávolított mandulát -70 ºC-on fagyasztjuk, majd kriosztáttal -20 ºC-on 

5μm vastagságú metszeteket készítünk belőle. A metszeteket ezután szobahőmérsékleten 

metanollal fixáljuk, PBS-ben szintén szobahőmérsékleten 15 perc alatt rehidratáljuk, majd 3 %-

os FCS-sel blokkoljuk. A fluoreszcens jelölés menete a következő: 

1. egér eredetű anti-humán-CD4-Al488 és egy párhuzamos metszeten annak izotípus 

kontrollja (1 óra inkubálás szobahőmérsékleten nedves kamrában, majd mosás PBS-sel) 

2. kecske anti-egér-IgG-Al488 (1 óra inkubálás szobahőmérsékleten nedves kamrában, 

majd mosás PBS-sel) 

3. 5%-os egér szérummal történő blokkolás (fél óra inkubálás szobahőmérsékleten nedves 

kamrában, majd mosás PBS-sel) 

4. egér eredetű anti-humán-CD35-PE egy párhuzamos metszeten annak izotípus kontrollja 

(1 óra inkubálás szobahőmérsékleten nedves kamrában, majd mosás PBS-sel) 

A metszeteket vizes bázisú fedőgyantával fedjük. A minták párhuzamos metszetéből 

hematoxilin-eozinos festéssel is készülnek preparátumok. A metszeteket Olympus Fluoview 

500 konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal vizsgáljuk és ImageJ programmal értékeljük. 
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Számítások, statisztika 

 

Az áramlási citofluorimetriával mért fluoreszcencia eloszlások esetén MFI (mean 

fluorescence intensity) illetve ΔMFI értékeket számolunk. Ezekhez az eloszlások 

középértékeinek számításánál a geometriai középértéket (geomean) vesszük alapul. Az MFI 

számításánál - mivel a fluoreszcencia eloszlásokat a minta auto-fluoreszcenciája is befolyásolja 

- a specifikus ellenanyag kötődéséből adódó fluoreszcencia intenzitás geomean-jét osztjuk az 

auto-fluoreszcencia eloszlás geomean-jével. A ΔMFI számításánál az izotípus kontroll 

ugyanezen paramétereit ugyanígy elosztjuk az auto-fluoreszcenciáéval, így az izotípus kontroll 

és a specifikus ellenanyag fluoreszcencia eloszlásának auto-fluoreszcenciával korrigált 

középértékei összehasonlíthatóvá válnak, és a két érték különbsége adja a ΔMFI-t. 

Független csoportok páronkénti összehasonlításának statisztikai elemzését permutációs 

teszt segítségével végeztük el. A teszt a csoportok értékeit  randomizálva új csoportokra bontja 

és kiszámolja a két új csoport átlagainak különbségét. Öt-ezerszer ismételt randomizálás 

eredményeiből ábrázolható a randomizált csoportok átlageltéréseinek eloszlása  és 

meghatározható a valós csoportok átlageltérésének p értéke. A pontosabb p érték 

meghatározása végett az 50-szer meghatározott p értékek átlagát fogadtuk el végleges 

eredménynek. 

Wilcoxon-féle előjeles rangpróbával végeztük el két összetartozó, nem paraméteres 

adatsor értékeinek összehasonlítását. A próba a mintaelemek közötti különbségek előjelektől 

független rangsorolása alapján, a nullának adódó különbségek kihagyásával számol 

szignifikancia értéket a két adatsor értékeinek egymástól való különbözőségére [110]. 
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V. Eredmények 

 

 

V. 1 A CR1 sejtfelszíni megjelenése humán T-sejteken 

 

 

Noha a T-sejtek CR1 kifejezését célzó első vizsgálatok több, mint harminc évre nyúlnak 

vissza, az eredményeket tekintve a szakirodalom nem egységes (II.4.3.). Annak érdekében, 

hogy megállapítsuk, hogy a saját kísérleti rendszerünkben a ma alkalmazható eszközökkel és 

módszerekkel milyen értékek mérhetők, újravizsgáltuk az emberi T-sejtek CR1-expresszióját. 

Méréseinket a humán vérből és mandulából származó T-limfociták mRNS szintű és sejtfelszíni 

CR1 expressziójának vizsgálatával kezdtük. Az mRNS szintű meghatározáshoz RT PCR-t 

használtunk, a fehérjeszintű kimutatást pedig áramlási citometriával végeztük. 

 

A CR1 expressziójának mRNS szintű kimutatása T-limfocitákban 

 

A CR1 mRNS szintű kifejeződését RT PCR-rel vizsgáltuk sejtszortírozással izolált  és 

azt követően azonnal felhasznált aktiválatlan, illetve in vitro 72 órán át aktivált vagy 

differenciáltatott primer sejtek alkalmazásával. A korábbi közleményekkel egybehangzóan azt 

találtuk mi is, hogy úgy a mandulából, mint a vérből izolált T-sejtek kifejezik mRNS szinten a 

CR1-et (V.1.1.) [10], és az expresszió mértéke összevethető a többi vizsgált sejttípuséval. 

Izolált CD4+ és CD8+ T-sejtek alkalmazásával megállapítottuk azt is, hogy a CR1 mRNS-e 

kifejeződik a segítő és a citotoxikus T-sejteken egyaránt (V.1.1.). 
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V.1.1. A CR1 kifejeződésének vizsgálata RT PCR technikával 
A sejteket áramlási citometriás sejtszortírozással izoláltuk, és az RT PCR reakciót a IV.2. fejezetben 
leírtak alapján végeztük el. 
Rövidítések: Th - helper T-limfocita, Tc - citotoxikus T-limfocita, B - B-limfocita, mon - monocita, DC 
- dendritikus sejt, MF - makrofág, RK - reakció kontroll (DNS-t nem, csak a primer-eket, az enzimeket 
és a többi reagenst tartalmazó minta), Az aktiválás 1μg/ml anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő lemezen 3 
napig történt. A makrofágokat in vitro monocitákból differenciáltattuk. 
Az ábra egy reprezentatív kísérlet eredményét mutatja három független mérésből. 
 

 

A CR1 expressziójának fehérje-szintű kimutatása nem aktivált és anti-CD3-mal aktivált T-

limfocitákon 

 

Mivel a funkciók megvalósulását a sejtfelszínen megjelenő receptorok közvetítik, 

fontos volt megvizsgálni a CR1 kifejeződését citofluorimetriás mérésekkel. Kísérleteinkhez 

emberi vérből és mandulából MACS-szal negatívan izolált T-sejteket használtunk, és 

megvizsgáltuk a CR1-expressziót aktiváció előtt, majd 72 órás, anti-CD3-mal történő 

stimulációt követően. Az V.1.2. ábrán bemutatott eredményeink alapján elmondhatjuk, hogy a 

T-sejtek CR1 expressziója in vitro aktiváció hatására mind a vér, mind a mandula esetében 

szignifikánsan megnő. 

  

 
B 
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V.1.2. Humán, mandulából (A) és vérből (B) izolált T-sejtek sejtfelszíni CR1 expressziója 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk, a tisztaság minden esetben 96-98 %-os volt. A sejteket 
vagy azonnal az izolálást követően jelöltük (nem aktivált), vagy előzetesen 3 napig 1μg/ml anti-CD3-
mal vagy nmIgG-vel fedett sejttenyésztő lemezen tenyésztettettük. Az ábra 9 (A), illetve 7 (B) független 
mérés eredményeiből számolt ΔMFI értékeket mutatja a legkisebb értékre normalizálva. Statisztikai 
analízisként permutációs tesztet végeztünk. Szignifikancia értékek: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = 
p<0,005 
 

 

A CR1 sejtfelszíni megjelenésének vizsgálata a Th és a Tc alpopulációkon 

 

Bár RNS-szinten kimutatható az expresszió, a korábbi irodalmi adatok alapján nem 

egyértelmű, hogy a CR1 fehérje mely T-sejt alpopulációk felszínén  jelenik meg. Ezért a 

következőkben ezt vizsgáltuk. Mint a V.1.3. és V.1.4. ábrán látható, egyértelműen igazoltuk, 

hogy a CR1 mind a Th, mind a Tc alpopulációkon megjelenik a mandulából izolált és a vérből 

származó T-sejtek esetében egyaránt. 
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V.1.3. A CR1 sejtfelszíni megjelenése vérből izolált CD8+ és CD4+ T-sejteken 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk. A sejteket vagy azonnal az izolálást követően jelöltük 
(nem aktivált), vagy előzetesen 3 napig 1μg/ml anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő lemezen aktiváltuk 
(aktivált). A dot plotokon a két sejtfelszíni molekulára specifikus fluoreszcensen jelölt ellenanyag illetve 
az izotípus kontroll kötődéséből adódó fluoreszcencia eloszlások láthatóak 
Az ábra 1 reprezentatív mérés eredményét mutatja 3 független kísérletből. 
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V.1.4. A CR1 sejtfelszíni megjelenése mandulából izolált CD4+ és CD8+ T-sejteken 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk. A sejteket vagy azonnal az izolálást követően 
jelöltük (nem aktivált), vagy előzetesen 3 napig 1μg/ml anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő 
lemezen aktiváltuk (aktivált). A dot plotokon a két sejtfelszíni molekulára specifikus 
fluoreszcensen jelölt ellenanyagok illetve az izotípus kontroll kötődéséből adódó fluoreszcencia 
eloszlások láthatóak. 
Az ábra 1 reprezentatív mérés eredményét mutatja 3 független kísérletből. 

 

Látható, hogy nem minden donor esetében tudtunk egyértelműen körülhatárolható CR1+ 

populációt azonosítani a T-sejteken belül. Több ízben az egész populáción megjelenő, kis 

mértékű CR1-expressziót  tapasztaltunk mind a vérből (V.1.3.), mind a mandulából izolált T 

sejtek esetében. Ezeknek az eredményeknek több oka is lehetséges. Egyrészt adódhatnak a 

sejtek szinkronizálatlanságából, másrészt a donortól függő aktiválhatóságukból, illetve a CR1 

megjelenésének eltérő kinetikájából is. Felmerült továbbá az is, hogy a T-sejtek – aktiváltsági 

állapotuktól függően - képesek megtermelni a CR1 ligandumát, vagyis a C3b, ill. az iC3b 
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fragmentumot, ami szintén nehezítheti a detektálást (ld. később). Ezért megvizsgáltuk, hogy a 

kívülről adott C3b kötődése vajon tovább csökkenti-e  az  aktivált T-sejteken a CR1 

detektálhatóságát. 

 

 

A CR1 ellenanyaggal való  kimutathatóságát  csökkenti a sejtekhez adott ligandum  

 

Annak tisztázása érdekében, hogy vajon a T-sejteken kifejeződő CR1 áramlási 

citometriás módszerrel való detektálását valóban befolyásolhatja-e ligandumának korábbi 

kötődése az általunk alkalmazott körülmények között, C3b fragmentumot és a CR1 

ligandumkötő helyére specifikus, monoklonális ellenanyagot (3D9) [109] használtunk. 

Eredményünk szerint  a C3b fehérje kötődése az aktivált T-sejtekhez már 10μg/ml-es  

koncentrációban is mintegy felére csökkenti a monoklonális anti-CR1 kötődését, vagyis az 

aktivált T-sejteken még elérhető CR1-ligandumkötő helyek jelentős része lefedődik. (V.1.5.). 

 

  
 
 
 
V.1.5. Vérből izolált, aktivált T-sejtek esetében a kivülről adott C3b kötődése gátolja a CR1 
kimutathatóságát 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk, és a fluoreszcens jelölést megelőzően 3 napig 1μg/ml 
anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő lemezen aktiváltuk. A dot plotokon a markerekre specifikus 
fluoreszcensen jelölt ellenanyagok, illetve az izotípus kontroll kötődéséből adódó fluoreszcecia 
eloszlások láthatóak: 10μg/ml C3b kötődésével párhuzamosan a CR1 kimutathatósága csökken, míg a 
C3-fragmentum kötődése jól detektálható az anti-C3 ellenanyaggal. 
Az ábra egy reprezentatív kísérlet eredményét mutatja három független mérésből. 
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V.2 Az aktivált T-sejtek C3 termelésének, kötődésének és funkciójának vizsgálata 

 

 

Bár  a T-sejtekben a C3 mRNS-ét  már korábban kimutatták, a fehérje sejtfelszíni 

megjelenését nem bizonyították [34]. Mivel a CR1 detektálásának nehézségeivel kapcsolatban 

esetünkben is felmerült az a lehetőség, hogy a ligandum elfedi a receptorok egy részét, fontos 

volt annak tisztázása, hogy termelnek-e a T-sejtek C3-at, és ha igen, az valamilyen formában 

megjelenik-e a sejtmembránon, illetve a felülúszóban. Az mRNS szintű vizsgálatokhoz RT 

PCR-t alkalmaztunk, a fehérje kimutatását pedig áramlási citometriával és western blottal 

végeztük. 

 

 

Az aktivált T-sejtek által termelt C3 expressziójának mRNS szintű kimutatása 

 

A C3 molekula mRNS szintű kifejeződését RT PCR módszerrel vizsgáltuk. A 

kísérletekhez  MACS-szal izolált T-sejteket használtunk, és a limfocitákat anti-CD3-mal 

stimuláltuk.. Eredményeink szerint a vérből izolált, majd in vitro aktivált T-sejtek esetében 

jelentősen növekedett a C3-expresszió, míg a nem aktivált T-sejtek mRNS szinten nem, vagy 

csak kis mértékű C3-at fejeznek ki (V.2.1.). A mandulából izolált T-sejtek esetében nem 

találtunk  különbséget az aktivált és a nem aktivált sejtek között; mindkét esetben csekély 

mértékű C3-expressziót detektáltunk. Ennek hátterében az állhat, hogy tapasztalataink szerint 

a mandula eredetű sejtek sok esetben nehezebben stimulálhatók in vitro, mint a vérből izoláltak. 
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V.2.1. Nem aktivált és aktivált T-sejtek C3 termelésének kimutatása  RT PCR 
módszerrel 
Az ábra MACS-szal negatívan izolált  T-sejtek eredményeit mutatja. Az  aktiválás 
1μg/ml anti-CD3-mal fedett sejttenyésztő lemezen történt, 3 napos inkubálással. 
Pozitív kontrollként a monocita eredetű U937 sejtvonal C3-expressziója, míg  a 
minta-felvitel kontrollljaként az aktin expressziója látható. Az ábra egy reprezentatív 
kísérlet eredményét mutatja három független mérésből. 

 

 

Az aktivált T-sejtek által termelt C3 kimutatása áramlási citofluorimetriával 

 

A C3 molekula fehérjeszintű kimutatását áramlási citometriával és western blottal 

végeztük, szintén mandulából és vérből FACS-szal vagy MACS-szal izolált T-sejtek 

alkalmazásával. A C3 kimutatásához többféle ellenanyagot használtunk. Első kísérleteinkben a 

citofluorimetriás mérésekhez poliklonális, kecskéből származó anti-humán-C3-FITC F(ab’)2 

ellenanyag fragmentumot használtunk. Az aspecifikus kötődés minimalizálása érdekében a T-

sejteket kecskeszérummal előkezeltük. Eredményeink szerint a mandulából származó aktivált 

T-sejtek felszínén jelentős mennyiségű C3-fehérje van, míg a vérből származó sejtek esetében 

nem detektáltunk jelentős különbséget a frissen izolált, illetve az aktivált sejtek között (V.2.2.). 

Ennek oka az lehet, hogy a vérben a C3 koncentrációja igen magas (1,3 mg/ml), így már in vivo 

is megtörténhet a C3 sejtfelszíni depozíciója mind kovalensen, mind receptorhoz kötött 

formában. Mivel az in vitro sejtaktiváció során az izolált T-sejteket FCS tartalmú médiumban 

tenyésztjük, fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy nem tartalmaz-e az FCS az anti-humán-C3 

ellenanyaggal keresztregáló fehérjét.  ELISA-val végzett vizsgálataink eredménye szerint az 

ellenanyag nem keresztreagál a marhaszérum fehérjékkel. 
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V.2.2. A C3 sejtfelszíni megjelenése mandulából izolált sejteken 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk. A sejteket vagy azonnal az izolálást követően jelöltük, 
vagy előzetesen 3 napig 1μg/ml anti-CD3-mal fedett felületen tenyésztve aktiváltuk. A hisztogrammok 
y tengelyén a kiértékelő program (Flowing Software 2.1)  által számolt, a sejszámmal arányos érték 
látható, az x tengelyen pedig a fluoreszcensen jelölt anti-C3 (F(ab’)2)  ellenanyag kötődéséből adódó 
fluoreszcencia eloszlások illetve a jelöletlen minta autofluoreszcenciája látható. 
Az ábra egy reprezentatív kísérlet eredményét mutatja öt független mérésből. 

 

Ezután arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a T-sejtek felszínén detektált C3 milyen 

formában van jelen. A kísérletekhez a C3 aktiválása során keletkező kisebb – C3a –  

fragmentumot , és a nagyobb, iC3b fragmentum neo-epitópját felismerő monoklonális 

ellenanyagot használtunk.  Mint a V.2.3. ábrán látható, a vérből izolált, in vitro aktivált T-sejtek 

esetében jelentős iC3b depozíciót detektáltunk, míg C3a fragmentum jelenlétét nem tudtuk 

kimutatni. Mivel leírták a C3a-receptor kifejeződését bizonyos T-sejteken, megvizsgáltuk azt 

is, hogy az általunk alkalmazott kísérleti körülmények között kimutatható-e ez a 

mebránstruktúra. Monoklonális C3aR-specifikus ellenanyagot alkalmazva azonban nem 

detektáltuk a receptor jelenlétét (V.2.4.). Az ellenanyag működőképességét a C3aR-t jelentős 

mennyiségben kifejező monociták alkalmazásával bizonyítottuk. 
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V.2.3. Az iC3b depozíciója aktivált T-
sejtek felszínén 
A T-sejteket MACS-szal, negatívan 
izoláltuk. A sejteket 3 napig aktiváltuk  
1μg/ml anti-CD3-mal fedett felületen 
tenyésztve, illetve aktiválás nélkül 
használtuk. Kontrollként nem aktivált 
setjeket használtunk. Az ábra három 
független mérés eredményeiből számolt 
ΔMFI értékek átlagát és a hozzájuk 
tartozó SEM-eket mutatja. Statisztikai 
analízisként permutációs tesztet 
végeztünk. Szignifikancia értékek: * = 
p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005 
 

 
V.2.4. Sem a nyugvó, sem az aktivált 
T-sejteken nem mutatható ki C3a és 
C3aR  
A T-sejteket MACS-szal, negatívan 
izoláltuk. A sejteket 3 napig aktiváltuk  
1μg/ml anti-CD3-mal fedett felületen 
tenyésztve, illetve aktiválás nélkül 
használtuk. Kontrollként nem aktivált 
T-sejteket használtunk. A hiszto-
grammok y tengelyén a kiértékelő 
program (Flowing Software 2.1)  által 
számolt, a sejszámmal arányos érték 
látható, az x tengelyen pedig a 
fluoreszcensen jelölt specifikus  
ellenanyagok, illetve az izotípus 
kontrollok kötődéséből adódó 
fluoreszcecia eloszlások láthatóak. 
Pozitív kontrollként monocitákon 
ellenőríztük a használt ellenanyagok 
kötődését. A PBMC-szuszpenzióban a 
monocita populációját az ssc-fsc dot 
plot alapján azonosítottuk.  
Az ábra egy reprezentatív kísérlet 
eredményét mutatja három független 
mérésből. 
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Az aktivált T-sejtek által termelt C3 kimutatása immunprecipitációval 

 

A sejtmembrán fehérjék kimutatása érdekében a vérből frissen izolált, illetve három 

napig aktivált T-sejtek felszínét biotinnal jelöltük. A sejtek lizátumát poliklonális anti-humán-

C3c-vel immunprecipitáltuk, majd a specifikusan megkötött fehérjé(ke)t western blottal 

vizsgáltuk és a blottot ECL technikával hívtuk elő. Eredményeink - a FACS-os mérésekkel 

egybehangzóan - azt bizonyítják, hogy az aktivált T-sejtek felszínén jelen van a C3-fehérje, 

illetve döntően annak iC3b aktivációs fragmentuma. A redukált minták SDS-PAGE-n történő 

szétválasztása után készült WB-on jól láthatóak a C3 α-láncának fragmentumai, melyek a natív 

komplementfehérje aktiválásának eredményeként jelennek meg (V.2.5.). Ahogy ezt korábban 

említettük, a sejtkultúrákhoz alkalmazott FCS-ből történő komplementfehérje kötődése 

kizárható, így a C3 csak a T-sejtekből származhat. 

A kísérlet során nagy méretű komplexet nem detektáltunk, ami arra utal, hogy a C3-

fragmentum valószínűleg nem kovalensen kötődött a sejtfelszínhez. Ez megerősíti korábbi, 

egérből származó vizsgálataink eredményeit, melyek szerint T-sejtekhez nem, csak B-

limfocitákhoz és makrofágokhoz kötődik kovalensen a C3 [111]. 

 

V.2.5. Az iC3b depozíciója T-sejtek 
felszínén 
T-sejteket MACS-szal, negatívan izoláltuk, 
majd 3 napig aktiváltuk 1μg/ml anti-CD3-
mal fedett sejttenyésztő lemezen, illletve 
aktiválás nélkül használtuk. A WB-hoz 
kontrollként FPLC-vel izolált, biotinnal 
jelölt C3-at használtunk, amely kis 
mértékben degradálódott. 
Az azonosított fehérjék, illetve fragmen-
tunok: 110 kDa - intakt α-lánc, 75 kDa - β-
lánc, 67 kDa - α-lánc eredetű fragmentum, 
45 kDa - α-lánc eredetű fragmentum 
Az ábra egy reprezentatív kísérlet 
eredményét mutatja három független 
mérésből. 
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Eredményeink egyértelműen bizonyítják tehát, hogy az aktivált T-sejtek képesek C3 

előállítására, a termelt C3 jelentős része aktiválódik, és az iC3b fragmentum mutatható ki a 

sejtmembránon. 

 

 

Az iC3b-fragmentumot megkötő CR3 és CR4 integrinek expressziója különböző T-sejt 

populációkon 

 

Az előzőekben kimutattuk, hogy az aktivált T-sejtek felszínén iC3b jelenik meg. Mivel 

immunprecipitációs eredményeink arra utalnak, hogy a fehérje nem kovalensen fixálódik a 

sejtmembránhoz, feltételeztük, hogy receptorhoz kötött formában van jelen. Bár az iC3b a CR1-

hez is kötődik kis mértékben, e fragmentum az integrinek közé tartozó CR3 és a CR4 

komplementreceptorok elsődleges liganduma. A CR3 expresszióját már korábban kimutatták – 

elsősorban citotoxikus T-sejteken [112, 113] -, de a CR4 megjenéséről nincsenek adatok.  Ezért 

a következőkben megvizsgáltuk, hogy az általunk alkalmazott kísérleti körülmények között 

milyen mértékben fejeződnek ki ezek a receptorok a nem aktivált, illetve az aktivált segítő és 

citotoxikus T-sejteken. Eredményeink szerint (V.2.7.) a CR3 expressziója minden vizsgált sejt-

populáción erőteljes, szemben a CR4 kifejeződésével, ami csak a pozitív kontrollként 

alkalmazott monociták esetében volt jelentős [114]. Érdekesség, hogy a CR4 megjenik a nem 

aktivált Th és Tc sejtek egy kis populációján, sőt a Th sejtek esetében az egész populáció is 

jelölődik a receptor-specifikus antitesttel, azonban aktiválása hatására mindkét sejtféleség 

elveszíti e receptorukat. Így tehát adataink alapján az aktivált T-sejteken elsősorban a CR3 

integrinnek lehet funkcionális szerepe. 
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V.2.7. Th és Tc  sejtek CR3 és CR4 expressziója  
A CD4+ T-sejteket negatív, a CD8+-akat pozitív szelekcióval  izoláltuk MACS alkalmazásával A sejteket 
3 napig aktiváltuk 1μg/ml anti-CD3-mal fedett lemezen tenyésztve, illetve aktiválás nélkül használtuk. 
A hisztogrammok y tengelyén a kiértékelő program (Flowing Software 2.1)  által számított, a 
sejtszámmal arányos érték látható, az x tengelyen pedig a fluoreszcensen jelölt specifikus  ellenanyag, 
illetve az izotípus kontroll kötődéséből adódó fluoreszcecia eloszlások láthatóak. A pozitív kontrollként 
alkalmazott monocitákat az ssc-fsc dot plot alapján azonosítottuk.  
Az ábra egy reprezentatív kísérlet eredményét mutatja három független mérésből. 
 

 

Az aktivált T-sejteken megjelenő iC3b szerepe T-sejtek adhéziójában  

 

Mivel eredményeink alapján az aktivált T-sejtek felszínén nagy mennyiségű iC3b 

molekula van jelen, kíváncsiak voltunk arra, hogy van-e szerepük a CR3- és a CR4-en keresztül 

közvetített adhéziós folyamatokban. Ennek vizsgálatához CFSE-vel feltöltött, CR3-at nagy 

mennyiségben expresszáló U937 monocita eredetű sejtvonal sejteket inkubáltunk együtt 

aktivált T-sejtekkel két órán át, 37ºC-os termosztátban. Az adhézió gátlásának 

tanulmányozásához a Th sejteket elő-inkubáltunk az iC3b neo-epitópot felismerő monoklonális 

ellenanyaggal, illetve a CR3 ligandum-kötőhelyére specifikus TMG-6-5 jelű monoklonális 

ellenanyaggal. Eredményeink egyértelműen arra utalnak, hogy a T-sejtek felszínén megjelenő 

iC3b-fragmentum adhéziós molekulaként szolgál, mivel az alkalmazott antitestek – elsősorban 

az anti-iC3b - szignifikánsan gátolták a T-sejtek U937-sejtekkel való konjugációját (V.2.8.). 
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V.2.8. Aktivált T-sejtek kölcsönhatása U937 sejtekkel 
A - a monocita eredetű U937 sejtek CR3 expressziója; B - anti-CD3-mal 3 napig aktivált, MACS-szal 
negatív szelekcióval izolált T-sejtek  kölcsönhatása (100 sejtre normalizálva) U937 sejtekkel. 
Statisztikai analízisként permutációs tesztet végeztünk. Szignifikancia értékek: * = p<0,05; ** = p<0,01; 
*** = p<0,005; C - Sejtkapcsolatok vizsgálata. A CFSE-vel jelölt U937 sejteket (szürke) 1:5 arányban 
kevertük össze az aktivált T-sejtekkel. A vizsgálat Olympus Fluoview 500 CLS mikroszkóppal történt 
60-szoros objektív használatával, további digitális nagyítás mellett. 
 

 

Az aktivált T-sejteken megjelenő iC3b fokozza az antigénprezentációt 

 

Mivel bebizonyosodott, hogy az aktivált Th-sejtek felszínén megjelenő iC3b részt vesz 

adhéziós folyamatokban, felmerült, hogy a T-sejtek aktivációjában  is szerepe lehet, hiszen a 

leghatékonyabb antigénprezentáló sejtek, a DC-k felszínén jelentős számú CR3 és CR4 

fejeződik ki. Ennek vizsgálatára allogén antigénprezentációs rendszert alkalmaztunk. 

Monocitákból in vitro körülmények között DC-t differenciáltattunk, amelyeket anti-CD3-mal 

aktivált allogén T-sejtekkel tenyésztettünk együtt. A C3-fragmentumok szerepének 

vizsgálatához  poliklonális anti-C3 F(ab’)2 fragmentumot, az iC3b neo-epitópját felismerő 

ellenanyagot és a CR3 ligandumkötő helyére specifikus ellenanyagot tartalmazó koktélt 

alkalmaztunk. A kokultúra összeállítása előtt vagy a T-sejteket, vagy a DC-ket, vagy mindkét 

sejtpopulációt kezeltük az ellenanyag-koktéllal, majd a T-sejtek proliferációját 3H-timidin 

beépülésének mérésével  követtük (V.2.9.). 

Eredményeink szerint abban az esetben, amikor az aktivált T-sejteket előkezeltük az 

ellenanyag-koktéllal, a sejtek osztódása jelentősen gátlódott, míg a DC-k előkezelése nem volt 

hatással a T-sejtek proliferációjára. Ez utóbbi jelenséget két dologgal magyarázhatjuk. A 

legvalószínűbb ok az lehet, hogy a DC-ken ismerten nagyon gyors és erőteljes a CR3 

internalizálódás miatt [115], a DC-k és a T-sejtek 16 órás együtt-inkubálása alatt a sejtfelszíni 

receptorok nagy többsége lecserélődik, így az ellenanyag-általi gátlás nem érvényesül. E mellett 

nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a DC-ken kisebb mértékben kifejeződő CR4-nek is szerepe van 



67 
 

a folyamatban. Ezt azonban nem tudtuk vizsgálni, mivel a kísérletek idején nem volt elérhető 

megfelelő CR4-specifikus antitest. 

 

 

V.2.9. Előzetesen aktivált T-sejtek iC3b-közvetített proliferációja allogén DC-k jelenlétében  
Jelölések: DC = dendritikus sejt, aT = aktivált T-sejt (3 napig 1μg/ml anti-CD3-mal ), naT = nem aktivált 
T-sejt (az izolálást követően feldolgozott), □ =  anti-C3 (poliklonális F(ab’)2 ellenanyag fragmentum), 
anti-iC3b (neo-epitópot felismerő ellenanyag), anti-CR3 (ligandum-kötőhely specifikus monoklonális 
ellenanyag) koktéllal való előkezelés. 
A T-sejteket (negatívan) és a monocitákat (pozitívan) MACS-szal izoláltuk, majd utóbbiakból in vitro 
DC-t differenciáltattunk. A DC-ket és az allogén T-sejteket 1:5 arányban tettük kokultúrába, és 16 órán 
át tenyésztettük. Statisztikai analízisként permutációs tesztet végeztünk. Szignifikancia értékek: * = 
p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005 
Az ábra három független mérés párhuzamosainak átlagát és a hozzájuk tartozó SEM-eket mutatja. 
 

Eredményeink tehát azt bizonyítják, hogy az endogén, sejtfelszínre visszakötődő iC3b 

molekula funkcionálisan aktív, és jelentősen befolyásolhatja az adaptív immunválaszt 

megindító első lépést, az antigénbemutatás folyamatát.  

Mivel azonban az iC3b fragmentum a CR1-nek is liganduma [4, 10, 116], a következő 

lépésben azt vizsgáltuk, hogy lehet-e szerepe ennek a receptornak ily módon is a T-sejtek 

funkcióiban. 
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V. 3 Az aktivált T-sejtek által termelt C3-fragmentumok részben  a CR1-hez kötődnek 

 

 

A korábbiakban igazoltuk, hogy a ligandum, azaz a C3b molekula kötődése a CR1-hez 

jelentősen befolyásolja a receptor áramlási citometriás detektálását. Miután igazoltuk azt is, 

hogy az aktivált T-sejtek C3 fehérjét termelnek, és annak jelentős hányada iC3b formában 

visszakötődik a sejtfelszínre, kíváncsiak voltunk arra, hogy kötődik-e a C3- fragmentum  az 

aktiváció előrehaladtával a sejtfelszínen felszaporodó CR1-hez is, hiszen az iC3b a CR1-nek is 

liganduma [4]. Ennek vizsgálatához a CR1 ligandum-kötőhelyére specifikus 3D9 monoklonális 

ellenanyagot [109] használtuk, amely - mint ez az V.3.1. ábrán látható - dózisfüggő módon 

leszorítja  az aktivált T-sejtek felszínére kötődött C3-fragmentum kb. egyharmadát. 

 

V.3.1. Az aktivált T-sejtek által termelt 
és a sejtfelszínre visszakötődő C3 
leszorítása a ligandum-kötőhellyel spe-
cifikusan reagáló anti-CR1 
ellenanyaggal   
Az aktivált T-sejtek felszínén megjelenő 
C3-fragmentumokat poliklonális, 
kecskéből származó anti-humán-C3-
FITC (Fab)'2) ellenanyaggal mutattuk ki. 
A sejtekhez  a 3D9 ellenanyag különböző 
mennyiségét adtuk, majd a sejtfelszínen 
maradó komplementfehérjét a poliklo-
nális anti-C3-mal detektáltuk.  
Az ábrán a fluoreszcencia intenzitás 
értékeit tüntettük fel, az izotípus kontroll 
értékének figyelembe vételével. Két 
független mérés értékeinek átlagát és 
SEM értékeit ábrázoltuk. 

 

Igazoltuk tehát rendszerünkben a CR1 ligandumának jelenlétét az aktivált T-sejtek 

membránján, és bebizonyosodott az is, hogy ez valóban nehezíti a receptor kimutatását. Annak 

tisztázása, hogy a CR1-specifikus antitesttel nem leszorítható C3-fragmentum milyen módon 

kötődik az aktivált T-sejtek felszínéhez, további vizsgálatokat igényel.  
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V. 4 A CR1 által közvetített hatások vizsgálata T-sejteken 

 

 

Ahogy azt korábban (II.4, II.5 fejezet) már említettem, Kemper és munkatársai  2010-

ben leírták, hogy aktiváció hatására a T-sejtekben - a lokálisan megemelkedő IL-2 koncentráció 

és a T-sejtek által termelt C3 hatására – a CD46-on keresztüli stimulus szabályozó T-sejtek 

(Treg) differenciálódását indukálja. Az így kialakuló Treg sejteket cTreg-eknek (komplement 

indukált Treg sejtek) nevezték el [27]. Ezek a sejtek emelkedett IL-10 illetve csökkent IL-2 és 

IFNγ termeléssel, valamint granzim-B és perforin expresszióval jellemezhetőek. A CR1 és a 

CD46 az RCA fehérjecsalád tagjai, felépítésük és működésük is nagyon hasonló (II.4). Mivel  

mindkét receptor elsődleges liganduma a C3b fragmentum,  kíváncsiak voltunk arra, hogy a 

CR1 – hasonlóan a CD46-hoz - befolyásolja-e a Th-sejtek  Treg irányban történő 

differenciálódását. 

Az előzőekben bizonyítottuk, hogy a CR1 ligandumai – vagyis a C3-fragmentumok - 

jelen vannak a rendszerben, így nyilvánvaló a CD46 ligandumának jelenléte is. Kemper és 

munkatársai szintén feltételezték a C3b jelenlétét, sőt fel is használták az általuk felállított 

modellben, de semmilyen módon nem bizonyították [27, 31, 82-84]. Bár megpróbáltuk a 

rendelkezésünkre álló, a ligandum-kötőhelyet felismerő anti-CD46 ellenanyaggal leszorítani a 

C3-at az aktivált T-sejtek felszínéről, ez nem sikerült. Ennek valószínű oka az, hogy a 

természetes ligandum nagyobb affinitással kötődik a CD46-hoz, mint az antitest. 

A CR1 természetes, C3b-szerű multimer ligandumaként aggregált C3-at használtunk, 

amelyet a IV.2. fejezetben leírtak szerint állítottunk elő, és jellemeztünk [7]. 
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V.4.1. A CD46 antitest 
leszorítása aggregált 
C3-mal  aktivált és 
nem aktivált T-sejte-
ken  
Az izolált aktiválatlan 
illetve in vitro aktivált  
sejteket fluoreszcens 
festékkel konjugált anti-
CD46 ellenanyaggal  
jelöltük, majd a 
feltüntetett mennyiségű 
aggregált C3-mal 
inkubáltuk.  
A fluoreszcencia 
intenzitást áramlási 
citometriával mértük. 
Az ábra két független 
mérés értékeinek átlagát 
és a hozzájuk tartozó 
SEM-eket mutatja. 
 

 

 

 

 

Amint a z V.4.1. ábrán látható, az aggregált C3 leszorítja a  T-sejtek felszínéről a 

CD46 ellenanyag egy részét. 

 

A CR1-en keresztüli aktiváció nem befolyásolja az LFA-1 expresszióját 

 

A CD11a az LFA-1 (Lymphocyte Function-associated Antigen 1) integrin alfa lánca, 

amelynek sejtfelszíni expressziója T-sejtek késői aktivációs markereként ismert [117]. Mivel 

korábban leírták, hogy a CR1 gátolja a TCR-en keresztüli aktivációt [10], először arra voltunk 

kíváncsiak, hogy magát az aktiváció folyamatát érinti-e a CR1-en keresztüli stimulus, ezért a 

CD11a expresszióját követtük áramlási citometria segítségével. A CR1-specifikus ellenanyag 

hatása mellett vizsgáltuk a természetes ligandum, az aggregált C3, valamint az anti-CD46 

hatását is. 

A vizsgálat során rekombináns IL-2-t (80 unit/ml) is adtunk az anti-CD3-mal három 

napon át aktivált sejtkehez, mivel  Kemper és mtsai eredményei szerint szükség van  exogén 

citokinre is a Treg irányú differenciálódáshoz [26]. 
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Eredményeink alapján a CR1-mediált stimulus nem közvetlenül gátolja a T-sejt 

aktivációt, mert a CD11a expressziójában nem találtunk csökkenést a csupán anti-CD3-mal 

aktivált sejtekhez, illetve a többi kontrollhoz képest, sőt, kismértékű expresszióbeli fokozást 

tapasztaltunk (V.4.2.). 

 

 

 
V.4.2. A CD11a expressziója vérből izolált Th limfocitákon, különböző stimulusok hatására  
Az izolált Th sejteket anti-CD3-mal aktiváltuk exogén IL-2 (80 unit/ml) és az ábrán feltüntetett 
antitestek jelenlétében, majd áramlási citometriával mértük a fluoreszcencia intenzitást. 
Az ábra 4 független mérés adatainak MFI értékei alapján számolt százalékokat mutatja. 

 

Kontrollként elvégeztük a kísérletet rekombináns humán IL-2 hozzáadása nélkül is. 

Mint ez a V.4.3. ábrán látható, az IL-2 mennyiségének megnövelése a kultúrákban nem volt 

szignifikáns hatással az általunk vizsgált rendszerben a sejtek CD11a expressziójára. Az 

eredmények értékelése során az MFI % számításánál minden esetben az aktivált fenotípusú, 

tehát a CD11a-t erősebben expresszáló CD11a++ sejtek fluoreszcencia intenzitásának geomean 

értékeit vettük alapul. 
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V.4.3. A Th sejtek  CD11a expresszióját nem befolyásolja az IL-2 mennyisége 
A vérből izolált Th sejteket az ábrán feltüntetett ellenanyagok jelenlétében aktiváltuk 
anti-CD3 ellenanyaggal három napig, exogén IL-2 (80 unit/ml) hozzáadássával, vagy a 
nélkül. A harmadik napon áramlási citometriával mértük az LFA1 expressziót. 
Az ábra 4 független mérés MFI értékei alapján számolt százalékokat mutatja. 
 

Ezek az adatok tehát arra utalnak, hogy a CR1-en keresztüli stimulus közvetlenül nem 

gátolja a T-sejtek aktiválódását – inkább kis mértékben fokozza az LFA-1 megjelenését. A 

következőkben azt vizsgáltuk, hogy vajon kiváltja-e az Treg markerek expresszióját. 

 

A Treg markerek expressziója fokozódik a CR1-en keresztüli stimulus hatására 

 

Mivel a korábbi publikációk szerint a CD46-specifikus ellenanyagok a Th sejtek cTreg 

irányú differenciálódását indukálják anti-CD3 jelenlétében [26, 27, 29], mi pedig azt  igazoltuk, 

hogy a T-sejtek TCR-en keresztüli aktiválódását közvetlenül nem gátolja a CR1, kíváncsiak 

voltunk arra, hogy a CR1 ligandumkötése, illetve CD35-specifikus ellenanyaggal való 

aktiválása befolyásolja-e a Treg sejtek indukcióját. Ennek vizsgálatához a következő regulátor 

T-sejt markerek expresszióját követtük áramlási citometriával: CD25, granzim-B és Foxp3. 

Ahogy korábban említettük, ezekben a kísérletekben a sejtekhez minden esetben adtunk 

rekombináns humán IL-2-t (80 unit/ml). Bár kísérleteinket exogén IL-2 nélkül is elvégeztük, 

ezeket az eredményeket nem mutatjuk be, mivel valóban jóval kisebb mértékű hatást 

detektáltunk a különböző kezelések esetében. 

Elsőként az IL-2 receptor alfa láncának, a CD25 molekulának az expresszióját 

vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy az minden esetben szignifikánsan nő (V.4.4.).  Fontos kiemelni, 
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hogy e vizsgálataink során a természetes ligandumok - vagyis az aggregált C3 és az izolált C3b 

- is kiváltották ezt a hatást. Ugyanakkor kettős fluoreszcens jelöléssel (anti-CD11a-PE és anti-

CD25-APC) megvizsgáltuk a CD11a-t erősen expresszáló, azaz aktivált fenotípusú (CD11a++), 

és egyben CD25-öt is kifejező alpopulációt is. Azt találtuk, hogy ez utóbbi sejtek száma 

jelentősen megnő a vizsgált stimulusok hatására (V.4.5.). Ez összecseng korábbi irodalmi 

adatokkal, amelyek szerint a Treg sejteken – a teljes T-sejt populációhoz viszonyítva - 

erősebben fejeződik ki a CD11a, aminek szerepe lehet a Treg sejtek migrációjában és 

differenciálódási folyamataiban egyaránt [91, 92]. 

 

 
 
 
V.4.4. A  CR1-en keresztüli stimulus fokozza a Th sejtek  CD25 expresszióját 
A vérből izolált Th sejteket az ábrán jelzett ellenanyagok illetve ligandumok jelenlétében tenyésztettük 
anti-CD3-mal, exogén IL-2 (80 unit/ml) hozzáadássával. A harmadik napon áramlási citometriával 
mértük a CD25 kifejeződését. Az ábra négy független mérés párhuzamosainak átlagát és a hozzájuk 
tartozó SEM értékeket mutatja. Az ábrázolt %-os értékek számításához mérésenként az anti-CD3+IL-2 
kezelés értékeit (CD25+ sejtek száma) 100%-nak vettük, és ennek megfelelően arányítottuk a többi 
értéket. Statisztikai analízisként permutációs tesztet végeztünk. Szignifikancia értékek: * = p<0,05; ** 
= p<0,01; *** = p<0,005 
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V.4.5. Az erőteljes CD25 expresszió az LFA1-et nagyobb mennyiségben kifejező, aktivált Th 
sejtekre jellemző   
Az ábra 3 független mérés MFI értékeinek átlagát és az azokhoz tartozó szórásokat mutatja. Az adatokat 
Wilcoxon-féle előjeles rangpróbával (nemparaméteres teszt összetartozó minták összehasonlítására) 
[110] dolgoztuk fel. A szignifikancia mértéke a sorozatokat összehasonlítva: p=0,0039 
 

A következőkben a Foxp3 transzkripciós faktor és a granzim-B expresszióját vizsgáltuk. 

Utóbbi nem csak a citotoxikus T-sejtekre, hanem az indukált regulátor T-sejtekre is jellemző 

proteáz. A V.4.6. ábrán  látható, hogy azokban az esetekben, amikor ellenanyagokkal illetve 

ligandummal specifikusan „célozzuk” a CR1-et és/vagy az MCP-t, megnövekszik a granzim-

B+ Treg sejtek aránya. A Foxp3 esetében nem ennyire egyértelmű a helyzet. Noha többnyire 

nagyobb fluoreszcencia eloszlásbeli elmozdulásokat tapasztaltunk a kontrollhoz viszonyítva, a 

különbségek nem szignifikánsak (V.4.6.). Ugyanakkor, mivel az indukált Treg sejtek jelenléte 

bizonyított a granzim-B megjelenése, illetve a magasabb CD11a expresszió által (V.4.5.) [26, 

91, 92], és az irodalom alapján az indukált Treg sejtek Foxp3 expressziója kérdéses [90] - 

továbbá a kapott eredmény nagyban függ az alkalmazott fluoreszcens jelölési eljárástól [94] - 

annak a lehetősége is fennáll, hogy az iTreg-ekben - azok funkcionális plaszticitása miatt [88, 

90] - csak kis mértékben fejeződik ki ez a transzkripciós faktor. 

Eredményeink tehát a granzim-B fokozott expresszióját bizonyítják, vagyis a CR1 

stimulálásán keresztül indukálható a Th sejtek Treg irányú differenciálódása. Ezek után arra 

voltunk kíváncsiak, hogy az így differenciálódó Treg sejtek jelenlétében hogyan alakul a T-

sejtek proliferációja és citokintermelése. 
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V.4.6. Th sejtek Foxp3 és granzim-B expressziója  
A helper T-limfocitákat áramlási citometriával negatívan szortoltuk, és a IV.2. fejezetben leírtak 
alapján aktiváltuk. Ez után fluoreszcens ellenanyaggal jelöltük, majd áramlási citometriával mértük 
a fluoreszcencia intenzitásokat.  
Az y tengelyen a kiértékelő program (Folwing Software 2.1) által generált, sejtszámmal arányos 
érték, az x tengelyen pedig a fluoreszcencia intenzitás eloszlása látható. A nmIgG+IL-2 coaton 
fenntartott, illetve a frissen izolált sejtek kivételével a hisztogrammok a CD11a++CD25+ 
alpopulációra kapuzott értékeket mutatják. Az ábra egy reprezentatív mérés eredményét mutatja 
három független kísérletből. 
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A CR1-en keresztüli stimulus hatása a Th sejtek  citokintermelésére 

 

Miután bebizonyosodott, hogy a CR1-en keresztüli aktiváció hatására Treg sejtek 

jelennek meg, kíváncsiak voltunk arra, hogy ez hogyan hat a sejtek osztódására és citokin-

termelésére.  

A sejtek IFNγ és IL-10 citokin termelését a kultúrák felülúszójából flow cytomix kit  

segítségével, áramlási citometriával vizsgáltuk (IV.2). 

 Az V.4.7-8. ábrán látható, hogy az IFNγ termelés csökken, az IL-10 termelés pedig 

általában fokozódik azokban az esetekben, amikor a CR1-et és/vagy az MCP-t - ellenanyaggal 

vagy ligandummal - specifikusan célozzuk . A két ábra alapján a monoklonális anti-CR1 illetve 

anti-CD46 stimulusok esetén az is szembetűnő, hogy a két receptor működése mindenképpen 

kapcsolt, ugyanis amikor mindkét receptort egyidejűleg stimuláljuk, akkor a mérési 

eredmények átlagai az egymástól függetlenül stimulált receptorok működése nyomán kapott 

eredmények átlagértékei közé esnek. Azaz a CR1 szerepet játszik az MCP esetében leírt Treg 

sejtek által termelt citokinmintázat kialakításában. 
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V.4.7. Vérből izolált helper T-limfociták IFNγ és IL-10 termelése 

A helper T-limfocitákat áramlási citometriával negatívan szortoltuk, és a IV.2 fejezetben leírtak 
alapján aktiváltuk. Ez után fluoreszcens ellenanyaggal jelöltük, majd áramlási citometriával mértük 
a fluoreszcencia intenzitásokat. 
Az ábra 4 független mérés eredményeinek átlagát és az azokhoz tartozó SEM-eket mutatja. A citokin 
koncentrációkat a kiértékelő program (Flow Cytomix Pro) pg/ml-ben adja meg.  A %-os értékeket 
úgy számítottuk ki, hogy az anti-CD3+IL-2 kultúrákhoz tartozó koncentrációkat 100%-nak vettük, 
és a többi koncentrációt ennek megfelelően arányítottuk. Statisztikai analízisként permutációs 
tesztet végeztünk. Szignifikancia értékek: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005 
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V.4.8. Mandulából izolált helper T-limfociták IFNγ és IL-10 termelése 
A helper T-limfocitákat áramlási citometriával negatívan szortoltuk és a IV.2 fejezetben leírtak alapján 
aktiváltuk. Ez után fluoreszcens ellenanyaggal jelöltük, majd áramlási citometriával mértük a 
fluoreszcencia intenzitásokat. 
Az ábra 5 független mérés eredményeinek átlagát és az azokhoz tartozó SEM-eket mutatja. A citokin 
koncentrációkat a kiértékelő program (Flow Cytomix Pro) pg/ml-ben adja meg.  A %-os értékeket úgy 
számítottuk ki, hogy az anti-CD3+IL-2 kultúrákhoz tartozó koncentrációkat 100%-nak vettük, és a többi 
koncentrációt ennek megfelelően arányítottuk. Statisztikai analízisként permutációs tesztet végeztünk. 
Szignifikancia értékek: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005 
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A CR1-en keresztüli stimulus hatása a Th sejtek  proliferációjára 

 

A sejtek proliferációját mandulából izolált sejtek esetében 3H-timidin beépüléssel 

vizsgáltuk, és fokozódást tapasztaltunk azokban az esetekben, amikor a CR1-et illetve az MCP-

t antitesttel vagy ligandummal specifikusan stimuláltuk az aktivált T-sejtek felszínén (V.4.9.). 

Ebben az esetben a CR1-en és a CD46-on keresztüli hatás - a citokintermelésnél tapasztaltakkal 

szemben - szinergisztikusnak adódott. 

  

 

V.4.9. Mandulából izolált helper T-limfociták proliferációja 
A helper T-limfocitákat áramlási citometriával negatívan szortoltuk, és a IV.2. fejezetben leírtak alapján 
aktiváltuk. 
A mérést 3H-timidin beépülésének vizsgálatával végeztük. Az ábra 5 független mérés eredményeinek 
átlagát és a hozzájuk tartozó SEM-eket ábrázolja. A %-os értékeket úgy számítottuk ki, hogy az anti-
CD3+IL-2 kultúrákra kapott beütésszámok átlagait 100 %-nak vettük, és ennek megfelelően 
arányítottuk a többi értéket. Statisztikai analízisként permutációs tesztet végeztünk. Szignifikancia 
értékek: * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,005 
 

A továbbiakban a komplement indukált Treg sejtek fiziológiás szerepének 

feltérképezése érdekében kíváncsiak voltunk arra is, hogy vajon in vivo hol mutathatóak ki a 

CR1 pozitív T-sejtek az adaptív immunválasz megindulásának színhelyén, a másodlagos 

nyirokszervekben. 
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CR1+ Th sejtek lokalizációja a garatmandulában 

 

A CR1+ T-sejtek in vivo lokalizációjának meghatározásához tonzillából izoláltunk 

sejteket, és citospinnel készített preparátumokon vizsgáltuk a CR1+/CD4+ T-sejteket. Miután 

sikerült kimutatnunk azok jelenlétét a mandulából izolált T-sejt szuszpenzióban (V.4.10.), 

metszeteket készítettünk, és azokon vizsgáltuk tovább a CR1+ helper T-sejtek lokalizációját. 

A IV.2. fejezetben leírtak alapján immunhisztokémiai eljárással paraffinos és 

fagyasztott mandula metszeteket is készítettünk. Az V.4.11. ábrán látható, hogy a CD4+CD35+ 

T-sejtek főleg azokon a területeken fordulnak elő, ahol az adaptív immunfolyamatokat elindító, 

illetve befolyásoló sejtkölcsönhatások zajlanak, vagyis a nyiroktüszőkben és az azokat 

körülvevő köpenyrégióban.  Ez az eredmény alátámasztja Fuchs és munkatársainak 2009-ben 

leírt megfigyelését,  miszerint a CD46-on keresztül indukált T-sejtek mind citokintermelésük 

révén, mind pedig közvetlen sejt-sejt kapcsolattal segítik a B-sejtek differenciálódását [29]. 

 

V.4.10. CD4+CD35+ T-
sejtek a mandulából izolált, 
citospinnel készült 
fluoreszcensen jelölt T-sejt 
preparátumban 
A - CD4 expresszió; B - 
CD35 expresszió; C - a B és 
a C fluoreszcens csatorna 
egymásra vetített képe; D - 
izotípus kontroll (Bencsik 
András MSc Diploma-
munkájából, 2014.) 
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V.4.12. A CD4+CR1+ T-sejtek a garatmandula follikuluszaiban helyezkednek el 
Jelölések: A - a humán, hematoxilin-eozinnal festett tonzilla paraffinos metszete, a mandula 
szövettani régióinak jelölésével: kripta (1), másodlagos nyiroktüsző (2), csíraközpont (3), 
köpenyrégió (4), interfollikuláris régió (5); B - CD3+ T-sejtek kimutatása paraffinos metszeten 
enzimes immunhisztokémiai eljárással, BAD-os előhívással; C - CD20+ B-sejtek kimutatása 
paraffinos metszeten enzimes immunhisztokémiai eljárással, BAD-os előhívással; D - a tonzilla 
fagyasztott metszetének fluoreszcens ellenanyagokkal történő jelöléséhez használt izotípus 
kontrollokra kapott képe; a tonzilla fagyasztott metszetének jelölése fluoreszcens anti-CD4 
(zöld) és anti-CD35 (piros) ellenanyaggal (G) a follikuluszok területén (E), a köpenyrégióban 
(F), valamint az interfollikuláris területen (H); A felvételek fluoreszcens mikroszkóp 10X-es- 
(A-C), valamint konfokális lézerpásztázó mikroszkóp 20X-os (F-H) és 60X-os (E) objektívjével 
készültek. (Bencsik András MSc Diploma-munkájából, 2014.) 
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VI Diszkusszió 

 

 

Ahogy ezt a II.4. fejezetben részleteztem, a T-sejtek CR1 kifejezését célzó első 

vizsgálatok több mint harminc évre nyúlnak vissza, azonban az eredményeket tekintve a 

szakirodalom mégsem egységes. Ezért tartottuk fontosnak, hogy újravizsgáljuk az emberi T-

sejteken a CR1 megjelenését és szerepét az újabb eredmények tükrében, a ma alkalmazható 

eszközök és módszerek alkalmazásával. A CR1 mRNS-ének kifejeződését és a fehérje 

sejtfelszíni megjelenését egyértelműen bizonyítottuk. Ugyanakkor – hasonlóan a néhány 

korábbi publikációban leírtakhoz  -  mi is jelentős eltéréseket találtunk a CR1 sejtfelszíni 

kifejeződésének százalékos arányát illetően  fiziológiás körülmények között, illetve in vitro 

aktivációt követően. Ezeket több kutatócsoport donorfüggéssel magyarázza [10, 56, 57], mi 

azonban arra jutottunk, hogy ezen kívül más is hozzájárulhat a jelentős  egyéni különbségekhez. 

Többször tapasztaltunk ugyanis FACS-os méréseink során a teljes vizsgált populáción 

kismértékű CR1-expressziót, vagy nem egyértelműen azonosítható CR1+ alpopulációkat 

(V.1.3). Emiatt mi nem a CR1+ T-sejtek számának változását tüntettük fel in vitro aktiváció 

hatására, hanem ΔMFI-t számoltunk – amely a specifikus ellenanyag és az izotípus kontroll 

kötődéséből adódó fluoreszcencia eloszlások auto-fluoreszcenciával korrigált középértékeinek 

különbsége – (V.1.2), és így végeztük el  a statisztikai analízist.  Hangsúlyozzuk, hogy többféle 

monoklonális és poliklonális anti-humán CR1 ellenanyaggal vizsgáltuk a CR1 megjelenését a 

T-sejtek felszínén, és mindig hasonló eredményeket kaptunk. 

Áramlási citometriás méréseink eredményei több dologra is utalhatnak. Egyrészt azt 

jelzik, hogy a vizsgált,  CD4+ sejtek populációja nem egységes, és a CR1 a  különböző sejteken 

eltérő mennyiségben fejeződik ki. Ezt a problémát a sejtek szinkronizálásával lehetne 

megoldani. Másik lehetőségként felmerült, hogy az aktivált T-sejtek megtermelhetik a CR1 

ligandumát, a C3b-t, aminek kötődése szintén befolyásolhatja a CR1 detektálását [34]. Egy, a 

közelmúltban megjelent  cikkben felvetik a T-sejtekből származó C3 visszakötődését, azonban 

a szerzők nem vizsgálták részletesen a folyamatot [27]. Mivel számunkra fontos volt ennek 

tisztázása, először azt vizsgáltuk meg, hogy a CR1 ligandumának kötődése befolyásolja-e a 

receptor kimutathatóságát az aktivált T-sejtek felszínén. Mivel eredményeink alapján a kívülről 

a sejtekhez adott C3b kötődése már kis koncentrációban is csaknem felére csökkentette a 

FACS-szal detektált jelet (V.1.5), következő lépésként megvizsgáltuk, hogy a T-sejtek 

termelnek-e C3-at, és ha igen, az  visszakötődhet-e a sejtmembránra.  
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Eredményeink szerint a vérből izolált T-limfociták esetében mRNS szinten az 

aktiválatlan T-sejtek nem, vagy csak kis  mértékben fejezik ki a C3-at, míg az aktivált T-

sejtekben erőteljes mRNS expressziót detektáltunk (V.2.1). A mandulából izolált sejtek 

esetében nem volt jelentős különbség a nem aktivált illetve az aktivált sejtek között. Ezt 

tapasztalataink alapján a mandula-sejtek nehezebb in vitro aktiválhatósága okozhatja.  

Ezek után az iC3b neo-epitópját felismerő ellenanyaggal jelentős mértékű  iC3b 

depozíciót mértünk áramlási citometriával  az aktivált T-sejteken (V.2.3). Ezt az eredményt más 

módszerrel és más specificitású ellenanyagok felhasználásával is megerősítettük: az aktivált T-

limfociták sejtfelszíni biotinilálása után egy poliklonális, anti-humán C3c ellenanyag 

segítségével történő immunprecipitációt követően western blottot végeztünk, és streptavidin-

HRPO-val hívtuk elő a sejtfelszíni C3 fragmentumokat, amelyek szintén az iC3b sejtfelszíni 

depozícióját igazolják (V.2.5). Megjegyezzük, hogy sem C3a fragmentumot, sem  C3aR-t nem 

tudtunk kimutatni az aktivált emberi T-sejtek felszínén (V.2.4), vagyis a mi kísérleti 

rendszerünkben feltehetőleg nem működik a Strainik és munkatársai által leírt folyamat [32, 

80]. 

 

 

VI.1.1. Az α-lánc szerkezete a C3 molekula különböző hasítási fragmentumaiban [35] 

 

A C3-ból iC3b két lépésben, proteolitikus hasítás következtében alakulhat ki: az intakt 

C3 molekulából elsőként lehasad a C3a fragmentum, kialakul a C3b, amelyet az I faktor 

kofaktorok jelenlétében  - mint például a CR1 vagy az MCP - tovább hasít. Az így kialakult 

iC3b az intakt β-láncból (75 kDa) és az α-lánc 2 fragmentumából (67kDa és 45 kDa) áll, 

amelyeket két diszulfid híd köt össze. Az iC3b molekula enzimatikusan inaktív, tehát jelenléte 

nem eredményez további komplement-aktivációt (II.4.2.) [12, 35]. Ismert továbbá, hogy az 

iC3b molekulával szerkezetileg homológ iC3(H2O) molekula kialakulásához nem szükséges 

proteolitikus hasítás, azaz az iC3(H2O) molekula α-láncának hosszabbik fragmentuma 

tartalmazza a C3a fragmentumot is. Az  iC3(H2O) a C3 spontán hidrolízisével jön létre, és 
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kötődik a CR1-hez (VI.1.1.) [35]. Mivel mi nem tudtunk kimutatni C3a fragmentumot az 

aktivált T-sejtek felszínén, feltételezhető, hogy a keletkező endogén C3 molekula iC3(H2O)- 

formájává alakulva  kötődik vissza az aktivált T-sejtek felszínére. Felmerült a termelt C3-ból 

keletkező „naszcens” C3b kovalens módon történő visszakötődésének lehetősége is – 

hasonlóan a korábban leírtakhoz, ConA-val aktivált sejtek esetében [118]. Ezt azonban  western 

blott módszerrel nyert eredményeink nem erősítették meg, mivel a kísérlet során nem 

detektáltunk nagy méretű komplexet (V.2.5.). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a T-

sejtből származó  C3 fragmentumok döntően a T-sejteken megjelenő komplementreceptorhoz 

kapcsolódnak. 

Mivel bizonyítottuk, hogy a sejtfelszínen döntően az iC3b fragmentum jelenik meg – 

ami amellett, hogy kötődik a CR1-hez is, a CR3 illetve CR4 receptorok fő liganduma – így 

megvizsgáltuk e receptorok megjelenését és azt, hogy van-e szerepük különböző sejtadhéziós 

folyamatokban.  

A CR3 expressziója ismert T-sejtek felszínén [112, 113], a CR4-é azonban még nem 

bizonyított, ezért mindkét receptor megjelenését vizsgáltuk.  Azt tapasztaltuk, hogy míg a CR3 

expressziója megnő aktiváció hatására mind a helper, mind a citotoxikus T-limfociták felszínén, 

addig a CR4-é  teljesen redukálódik (V.2.7.). Ezek alapján azt feltételeztük, hogy az aktivált T-

sejteken elsősorban a CR3 integrinnek van funkcionális szerepe. Így a sejtadhézió vizsgálatához 

a CR3-at erősen expresszáló U937 monocita eredetű vonal sejtjeit  alkalmaztuk, és aktivált, a 

felszínükön iC3b-t hordozó T-sejtekkel való kölcsönhatást vizsgáltuk. Az adhézió gátlásának 

tanulmányozásához a T-sejteket elő-inkubáltunk az iC3b neo-epitópot felismerő monoklonális 

ellenanyaggal, illetve a CR3 ligandum-kötőhelyére specifikus TMG-6-5 jelű monoklonális 

ellenanyaggal. Eredményeink egyértelműen arra utalnak, hogy a T-sejtek felszínén megjelenő 

iC3b-fragmentum adhéziós molekulaként szolgál, mivel az alkalmazott antitestek – elsősorban 

az anti-iC3b – szignifikánsan gátolták a T-sejtek U937-sejtekkel való konjugációját (V.2.8.). 

Miután igazoltuk az endogén, sejtfelszínhez visszakötődő C3-fragmentum funkcionális 

jelentőségét, arra is kíváncsiak voltunk, hogy lehet-e annak szerepe az antigénprezentáció 

folyamatában, hiszen a leghatékonyabb antigénprezentáló sejtek, a DC-k felszínén jelentős 

számú  CR3 molekula van jelen [115, 119]. Monocitákból in vitro körülmények között DC-t 

differenciáltattunk, amelyeket anti-CD3-mal előzetesen aktivált allogén T-sejtekkel 

tenyésztettünk együtt. A C3-fragmentumok szerepének vizsgálatához  poliklonális anti-C3 

F(ab’)2 fragmentumot, az iC3b neo-epitópját felismerő ellenanyagot és a CR3 ligandum-

kötőhelyére specifikus ellenanyag koktélját alkalmaztuk. A kokultúra összeállítása előtt vagy a 

T-sejteket, vagy a DC-ket, vagy mindkét sejtpopulációt kezeltük a koktéllal, majd a T-sejtek 
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proliferációját 3H-timidin beépülésének mérésével követtük (V.2.9.). Eredményünk szerint  a 

T-sejtek előkezelése erősen gátolta a T-sejtek proliferációját, tehát az aktivált T-sejtek által 

termelt endogén C3 molekulából keletkező iC3b-fragmentum, vagy annak iC3(H2O) formája a 

sejtfelszínre visszakötődve serkenti a proliferációt. Ez összecseng Kemper és csoportja 

eredményeivel, akik a C3-at a T-sejtek korai aktivációs folyamatainak pozitív 

kostimulátoraként írták le [31, 120]. Érdekes azonban, hogy a DC-k T-sejtekkel való C3-on 

keresztül megvalósuló kapcsolatainak gátlását célzó ellenanyag-koktéllal történő kezelése nem 

volt hatással a T-sejtek proliferációjára (V.2.9.).  E jelenség magyarázata  az, hogy a DC-ken 

ismerten nagyon gyors és erőteljes a CR3 internalizálódása [115], és ezért a DC-k és a T-sejtek 

16 órás együtt-inkubálása alatt a sejtfelszíni receptorok nagy többsége lecserélődik. Emellett 

nem zárhatjuk ki az esetlegesen a CR4-en keresztül a DC-k és a T-sejtek között megvalósuló 

kapcsolat hatását sem. Noha FACS-os méréseink során azt tapasztaltuk, hogy a T-sejtek 

aktiváció hatására elveszítik a CR4-et (V.2.7.), a DC-ken ismerten erős a CR4 expressziója 

[119].  

Miután igazoltuk, hogy a CR1-et elfedheti  a kötődő liganduma, és igazoltuk azt is, hogy 

az aktivált T-sejtek C3-at termelnek, amely funkcionálisan aktív, iC3b vagy azzal homológ 

szerkezetű formában (iC3(H2O) - lásd VI.1.1.) kötődik vissza a sejtfelszínre, megvizsgáltuk az 

MCP-vel való kölcsönhatást is. A korábbiakban több alkalommal kitértem már Kemper és 

csoportjának eredményeire, miszerint amennyiben keresztkötötték a TCR-t és a T-sejtek által 

jelentős mértékben expresszált MCP-t, továbbá lokálisan feldúsították az IL-2 koncentrációt,  

az aktivált T-sejtekben Treg irányú differenciálódást indítottak el [26]. Ezek alapján felállítottak 

egy modellt is, amely szerint az aktivált T-sejtek által termelt C3 (amelyből az antigén jelenléte 

mellett valamilyen – általuk nem vizsgált – módon C3b lesz) opszonizálja az antigént, és 

autokrin módon hozzákötődik az aktivált T-sejteken lévő CD46-hoz, miközben az antigén 

bemutatásra kerül az APC által a T-sejt számára. Ez a kötődés megakadályozza az MCP-n 

keresztüli korai, Treg irányú átkapcsolást és fenntartja az aktivációs folyamatok előrehaladását 

a T-sejtekben egészen addig, amíg lokálisan, az aktivált T-sejtek által termelt IL-2 koncentráció 

el nem ér egy adott, magas koncentrációs küszöböt. A lokálisan megnövekedett IL-2 

koncentráció hatására történik meg aztán az átkapcsolás, amelyet a CD46 másik intracelluláris 

része (Cyt1) (VI.1.3.) közvetít. Mivel ebben az esetben a T-sejtek által termelt C3 és a 

sejtfelszínen kifejeződő MCP játszanak központi szerepet a Treg irányú differenciálódásban, 

ezért komplement-indukált Treg-nek (cTreg) nevezték el az így kialakuló T-sejteket (VI.1.2.) 

[45]. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy Kemper és munkatársai nem vizsgálták 

meg, hogy a rendszerben detektálható C3b valóban kötődik-e az MCP-hez. 
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VI.1.2. Az aktivált T-sejtek CD46-on keresztüli Treg irányú differenciálódásának feltételezett 
modellje [45] 
 

E kutatócsoport továbbá nem foglalkozik a T-sejteken aktiváció hatására fokozott 

mennyiségben megjelenő CR1 esetleges szerepével sem, amelynek szerkezete és funkciója 

rokon, fő liganduma pedig azonos az MCP-ével (VI.1.3. és II.4.4.). Ezért mi arra voltunk 

elsősorban kíváncsiak, hogy a CR1 játszik-e bármilyen szerepet az MCP által közvetített Treg 

irányú differenciálódási folyamatokban. 

 

 

VI.1.3. A CR1 és az MCP szerkezete [121] 
Rövidítések: CKII - kazein kináz II (erősen konzervált szerkezetű szerin-treonin kináz, amely körülbelül 
háromszázféle fehérje foszforilálását végzi; a sejtciklus előrehaladásában és a sejtek életképességének 
fenntartásában van szerepe) Az ábrán található egyéb rövidítések magyarázata a II.4. fejezet 
szövegtörzsének vonatkozó részeiben található. 
 

Mivel korábban leírták, hogy a CR1 gátolja a T-sejtek aktivációját [10], elsőként azt 

vizsgáltuk meg, hogy ez a gátlás vajon közvetlenül, vagy közvetett módon valósul-e meg. Ezért 

megvizsgáltuk a T-sejtek egyik késői aktivációs markerének, a CD11a-nak az expresszióját. 

Mivel azonban nem találtunk az expresszióban csökkenést a kontrolllokhoz képest, 

feltételezzük, hogy a CR1-en keresztüli stimulus nem közvetlenül gátolja a T-sejtek TCR-en 

keresztüli aktivációját. Ezért a következőkben a Treg sejtek markereinek expresszióját 

vizsgáltuk izolált helper T-limfociták alkalmazásával. 
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Eredményeink azt mutatják, hogy a CR1-en keresztüli stimulus hatására az aktivált 

helper T-sejtek – az MCP-vel párhuzamosan – erősebben expresszálják a CD25-öt, és a 

CD25+CD11a++ sejteken a CD11a expressziója szignifikánsan magasabb, mint a CD25-

CD11a++ sejteké. Mindez a  Treg sejtek jelenlétét igazolja [91, 92] (V.4.4-5.). Hasonlóan 

meggyőző eredményre jutottunk a granzim-B expresszióját illetően is, ugyanakkor a Foxp3 

expressziójának tisztázása további vizsgálatokat igényel (V.4.6.). Bár többféle ellenanyaggal és 

különböző technikákat alkalmazva próbáltuk detektálni ezt a transzkripciós faktort, sajnos – 

mások tapasztalataival összhangban [94] – nem jutottunk egyértelmű eredményre. Kemper és 

csoportja szintén tanulmányozta ezeket a markereket az MCP vizsgálata kapcsán, és Foxp3 

negatívnak írták le a differenciálódó cTreg populációt. A mi eredményeink alapján nem 

dönthető el egyértelműen, hogy pozitívnak tekinthetőek-e Foxp3-ra a CD25+CD11a++ sejtek  

(V.4.8.). Az irodalom alapján az indukált Treg sejtek Foxp3 expressziója szintén kérdéses [85, 

88, 90]. Mindezek – és a mi eredményeink is – azt sugallják, hogy az iTreg sejtekben – azok 

funkcionális plaszticitása miatt [85, 88, 90, 122-125] – csak kis mértékben fejeződik ki ez a 

transzkripciós faktor. 

Vizsgáltuk továbbá a sejtek citokintermelését és proliferációját is. Korábbi eredmények 

alapján feltételeztük, hogy az IFNγ termelés csökken, az IL-10 termelés pedig fokozódik 

azokban az esetekben, amikor a T-sejteket CR1-en és/vagy az MCP-n keresztül  stimuláljuk – 

specifikus ellenanyaggal vagy ligandummal –,  továbbá a proliferáció – szintén a cTreg sejtek 

felszaporodásának függvényében – megemelkedik [26, 27]. Az IFNγ termelés mind a vérből 

izolált, mind pedig mandula eredetű T-sejtek esetében a vártnak megfelelően szignifikánsan 

csökkent mind az MCP-n, mind a CR1-en keresztüli monoklonális ellenanyaggal történő 

stimulálás hatására. Az aggregált C3, azaz a "C3b-szerű" multimer ligandum hatására noha 

szintén csökkent az IFNγ termelés, szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk. Feltételezzük, hogy 

ennek hátterében a CR1 megjelenésének kinetikája, illetve az ellenanyagok és az aggregált C3 

kötődésének affinitása áll. Az IL-10 termelés – szintén a vártnak megfelelően – szignifikánsan 

emelkedett a mandulából izolált sejtek esetében az ellenanyagokkal történő kezelés hatására, a 

perifériás T-sejtek esetében azonban csak a monoklonális anti-CR1-gyel történő stimulus 

eredményezett szignifikáns növekedést. Magyarázatként itt  is az előzőekben említett kinetikai 

és affinitásbeli különbségek szolgálhatnak. Annál is inkább a CR1 megjelenésének kinetikája 

állhat ezen eredmények hátterében, mert a specifikus ellenanyagok külön-külön kifejtett, illetve 

együttes hatása az aktivált T-sejteken látványos kapcsoltságot mutat. Amikor mindkét receptort 

egyidejűleg stimuláljuk, akkor a citokin mennyisége az egymástól függetlenül stimulált 

receptorok hatására termelődő citokin mennyiség átlagértékei közé esik. Ez arra utal, hogy a 
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citokinmintázat kialakításában mind az MCP-nek, mind a CR1-nek együttesen van szerepe. A 

receptorok hatása tehát nem független egymástól, hanem azok kiegészítik egymást (V.4.7-8.). 

Az aktivált T-sejteken a CR1 és/vagy MCP – ellenanyaggal vagy ligandummal történő 

– specifikus „célzásának” hatását a sejtek proliferációjára 3H-timidin beépülésével vizsgáltuk 

mandulából izolált sejtek esetében, és minden esetben szignifikáns növekedést tapasztaltunk 

(V.4.11.). A proliferációbeli növekedés – a termelt  citokinek ismeretében – valóban a cTreg 

sejtek felszaporodásának lehet a következménye. 

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy az in vitro vizsgált T-sejt populációnak in vivo 

milyen körülmények között lehet szerepe, hol helyezkedhetnek el fiziológiásan a CR1+ helper 

T-sejtek a tonzillában, a perifériás nyirokszervben. Immunhisztokémiai vizsgálataink során 

kettős fluoreszcens jelöléssel, monoklonális anti-CD4 és anti-CR1 ellenanyagok 

felhasználásával azt találtuk, hogy a CR1+ helper T-limfociták a B-sejtes zónában helyezkednek 

el. Fuchs és csoportja 2009-ben in vitro igazolta, hogy a cTreg sejtek mind IL-10 termelésük 

révén, mind pedig sejt-sejt kapcsolaton keresztül segítik a B-limfociták differenciálódását [29]. 

Szövettani vizsgálati eredményeink bizonyítékul szolgálnak minderre, mivel eredményeink 

szerint a CR1+, CD4+ („cTreg”) sejtek in vivo a másodlagos nyirokszervek follikuluszaiban, 

illetve a köpeny-zónában találhatóak, ahol közvetlen kölcsönhatásba kerülhetnek a B-sejtekkel, 

és kifejthetik az in vitro leírt B-sejt differenciálódást szabályozó funkcióikat. 

 

Eredményeink összegzéseként a következő modellt feltételezzük  a cTreg-ek 

indukciójának, működésének magyarázatára (VI.1.4.). A T-sejtek a másodlagos 

nyirokszervekben az antigénprezentáció révén aktiválódnak. Az aktiváció hatására C3-at 

termelnek, amely – vagy annak spontán hidrolízise és/vagy a gyulladás helyszínén aktiválódó 

komplementrendszer működése, vagy esetleg a sejtfelszíni vagy intracelluláris enzimek általi 

hasítás eredményeként – C3b-vé/iC3b-vé, illetve iC3(H2O)-zé alakulva 

komplementreceptorokhoz kapcsolódik a T-sejtek felszínén. Az iC3b elsőként a CD46-hoz és 

a CR3-hoz kapcsolódhat, utóbbin keresztül a proliferációt serkenti [113], míg a CD46-hoz való 

kötődés az IFNγ és az IL-2 termelést fokozza, és fenntartja az aktiválódási folyamatot egészen 

addig, amíg az IL-2 koncentráció lokálisan el nem ér egy adott, magas küszöbértéket [45]. 

Ekkorra azonban, az aktivációs folyamatok előrehaladtával már a CR1 is erősebben 

expresszálódik a sejtfelszínen, és ligandumának kötődése révén a CD46 mellett elősegíti a Treg 

irányú átkapcsolást. Ahogy azt a VI.1.3. ábra is mutatja, a CR1 intracelluláris része rövid, és 

mindössze egy tirozin foszforilációs helyet tartalmaz, míg az MCP IC része kétféle lehet, és 

több tirozin foszforilációs hely is van rajta. Nem lenne tehát meglepő, ha a CR1 
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ligandumkötését követően az MCP-vel közös jelátviteli útban venne részt. Ezt követően a 

gyulladás helyszínén differenciálódó cTreg-ek elősegítik a B-sejt válasz kiteljesedését, míg 

szuppresszálják az aktivált bystander T-sejteket, megakadályozva ezzel a krónikus gyulladási 

folyamatok elhatalmasodását. A cTreg-ek ezt követően – IL-2 utánpótlás hiányában – anergiás 

állapotba kerülnek,  majd elpusztulnak. 

 

 

VI.1.4. A komplementreceptorokon keresztül indukált Treg indukció feltételezett mechanizmusa 
A magyarázat a szövegtörzs vonatkozó részeiben található. 

 

A T-sejtes immunválaszt moduláló hatás közvetítése révén a CR1 és az MCP lehetséges 

terápiás célpontokat képezhetnek a jövőben krónikus gyulladásos megbetegedések, autoimmun 

betegségek, illetve a transzplantációs kilökődési reakciók esetén. 
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VII. Összefoglalás 

 

 

Az utóbbi években jelentősen megnövekedett azon publikációk száma, amelyek a 

veleszületett és az adaptív immunrendszer kapcsolatának újabb részleteit tárják fel. Az egyik 

fontos hidat a komplementrendszer biztosítja, mely számos komponense, aktivációs 

fragmentuma, valamint a különböző sejteken kifejeződő komplementreceptora révén közvetlen 

kapcsolatok létesítésére, különböző szabályozási mechanizmusok kialakítására képes a kétféle 

immundszer között.  Míg a B-sejtek funkcióinak komplement általi szabályozásáról már igen 

sok ismeret áll rendelkezésünkre, a T-sejtek esetében még számos feltáratlan terület van. 

Annak érdekében, hogy minél többet megtudjunk e „fehér foltokról”, munkám során az 

1-es típusú komplementreceptor (CR1/CD35) megjelenését és szerepét vizsgáltam emberi T-

limfocitákon. Ehhez garatmandulából és vérből izoláltam T-sejteket, amelyeket vagy azonnal 

vizsgáltam, vagy 72 órás, 1 μg/ml anti-CD3-mal való aktiválást követően. Megállapítottam, 

hogy mRNS szinten az általam vizsgált T-sejtek kifejezik a CR1-et. Ugyanakkor a nem-aktivált 

sejtek felszínén áramlási citofluorimetriával csak kis mértékű expressziót detektáltam,  ami 

szignifikánsan megnőtt aktiváció hatására. Egyértelműen igazoltam továbbá, hogy a CR1 

molekula  a sejtfelszínen mind a CD4+, mind a CD8+ T-sejteken kifejeződik.  További 

kísérleteimben bizonyítottam, hogy az aktivált T-sejtek képesek a komplementrendszer 

központi komponense, a C3 molekula termelésére,  és kimutattam, hogy a T-sejt eredetű fehérje 

döntő hányadában iC3b formában visszakötődik a sejtfelszínre. Igazoltam, hogy az endogén 

iC3b részt vesz a Th limfociták  CR3+ sejtekkel – mint pl. dendritikus sejtek és makrofágok – 

való adherenciájának közvetítésében, ami fokozza az allogén rendszerben történő antigén-

prezentációt.  Ligandum-kötőhely specifikus anti-CR1 ellenanyag segítségével igazoltam azt 

is, hogy az endogén iC3b kötődik a T-sejtek felszínén kifejeződő CR1-hez, és csökkenti  a 

receptor  áramlási citofluorimetriával való detektálhatóságát. 

A T-sejtek késői aktivációs markerének, a CD11a-nak a kimutatásával bizonyítottam, 

hogy a CR1-en keresztüli stimulus nem gátolja a Th sejtek aktiválódási folyamatát, sőt, annak 

hatására szignifikánsan megnő a CD25+ Th limfociták aránya és a fokozódik a granzim-B 

expressziója is. Megállapítottam, hogy a CD11a++CD25+ T-sejteken szignifikánsan erősebb a 

CD11a expressziója, mint a CD11++CD25- T-sejtek esetében.  Kimutattam, hogy a CR1 általi 

stimulus hatására szignifikánsan nő mind a vérből-, mind a mandulából izolált Th sejtek IL-10 

citokin termelése. Azt találtam, hogy a mandulából izolált, anti-CR1 ellenanyag jelenlétében 
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anti-CD3-mal aktivált Th sejtek  esetében  a proliferáció is szignifikánsan nő, míg az IFNγ 

termelés szignifikánsan csökken. 

Összefoglalva eredményeink egyrészt arra utalnak, hogy a cTreg irányú 

differenciálódás folyamata nem csupán a T-sejteken folyamatosan nagy számban kifejeződő  

MCP-molekulák jelenlététől függ, hanem abban az aktiváció hatására a sejtfelszínen fokozottan  

kifejeződő CR1-nek is szabályozó szerepe van. Az aktivált T-sejtek C3 termelése és a fehérje 

aktivációs fragmentumainak megjelenése  a T-sejtek membránján  arra utal, hogy a T-sejtek 

differenciálódási folyamatainak és különböző biológiai funkcióinak egyaránt fontos mediátora 

C3 komplementkomponens. 
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VIII. Summary  

 

 

In the past few years the number of publications revealing the details of the possible 

links between the innate and adaptive immun systems has significantly increased. One of the 

most important bridges is provided by the complement system, which via its several 

components, activation fragments and the various complement receptors expressed by several 

cell types is able to establish several links and regulatory mechanisms between the two immune 

systems. While we already know a lot about the complement-mediated regulation of various B-

cell functions, regarding the effect of complement on T cells is  much less revealed.  

 In order to learn more about these „white spots” I studied the expression and function 

of complement receptor type 1 (CR1/CD35) on human T lymphocytes. I used T lymphocytes 

isolated from tonsils or blood, and studied various functions of the cells either immediately after 

separation, or after activation in vitro by 1 μg/ml anti-CD3 for 72 hours.  

 I found, that the studied T cells express mRNA for CR1. On the surface of non-activated 

T cells however, I could detect only a very small amount of CR1 by cytofluorimetry, which 

increased significantly after activation. I found that both CD4+ and CD8+ T cells express this 

complement receptor.  In a further set of experiments I proved that activated T cells are able to 

synthesize C3, the central complement component, and demonstrated that most of this T-cell 

derived  protein binds back to the cell surface in the form of iC3b. I demonstrated that this 

endogenous iC3b mediates adherence to CR3+ cells – such as dendritic cells and macrophages 

-  and enhances antigen presentation in allogenic systems. By using ligand-binding site specific 

anti-CR1 antibody it has been proven that the T-cell derived iC3b also binds to CR1 expressed 

on T cells, which, this way inhibiting its detection by flow cytofluorymetry.  

 By detecting CD11a, the late activation marker of T cells I proved that the CR1-

mediated stimulus does not inhibit the activation of Th cells, rather it causes a significant 

increase of CD25+ Th cells  and enhances the expression of Granzyme B.  I could establish that 

CD11a expression is significantly stronger on CD11a++CD25+ T-cells than on  CD11+/CD25- T 

lymphocytes. I have shown that the CR1 mediated stimulus enhances IL-10 production in the 

case of both blood and tonsil-derived T cells. Furthermore, proliferation of tonsil-derived, anti-

CR1 treated T cells is significantly higher, while the production of IFNγ is significantly lower 

than in control samples. 
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 In summary: our results clearly show that in the process of differentiation into the cTreg 

cells not only the constitutively expressed MCP molecules are involved, but also CR1, which 

is expressed on the cell membrane. C3 production by T cells and the appearance of the 

complement activation fragments on the surface of T cells points to the role of C3 in the 

proliferation and biological functions. 
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