


Bevezetés

A különböző vakcinációs módszerek napjainkban gyors fejlődésen mennek kereszül,

mert világossá vált, hogy nemcsak a fertőző betegségek elleni küzdelemben alkalmazhatóak

hatékonyan, hanem számos egyéb esetben, például tumoros és allergiás megbetegedésekben is.

Az immunizáció során fontos, hogy olyan izotípus profil alakuljon ki, amely védelmet nyújt

az adott betegséggel szemben. Ez megfelelő vakcinációs stratégiával befolyásolható. A kivál-

tott sejtes vagy ellenanyagválasz befolyásolásához hatékony eszköz lehet az antigén bizonyos

immunreceptorokhoz történő irányítása, vagy az immunrendszer saját szabályozási mechaniz-

musainak kihasználása. Az antigénnel együtt beadott immunreceptor-ligandumok például ak-

tiváló, vagy épp gátló jeleket közvetíthetnek az adott antigénnel kapcsolatban. Érdekes példa

erre a mintázatfelismerő receptorok ligandumainak, például a CpG oligodeoxinukleotidoknak

(CpG ODN) adjuvánsként történő felhasználása.

A nukleinsavakról kimutatták, hogy a természetes immunválasz rendkívül hatékony aktivá-

torai, amely nemcsak a kórokozók elleni gyors válaszreakciót biztosítja, hanem formálja a las-

sabban kialakuló adaptív immunitást is. A CpG oligonukleotidokat, amelyek a bakteriális DNS

immunstimuláló hatásáért felelősek, metilálatlan CG nukleotidpárok és az ezeket határoló jel-

legzetes szekvenciák alkotják. A CpG ODN-eket a Toll-like receptor 9 (TLR9) ismeri fel. A

DNS váza (foszfodiészter vagy foszforotioát gerinc), a CG párok száma és az őket határoló

nukleobázisok mind befolyásolják a CpG ODN által kiváltott biológiai hatásokat. Kimutatták,

hogy a DNS gerincének foszforotioát-módosítása nemcsak nukleáz rezisztenssé teszi az ODN-

t, hanem más fontos változásokat is okoz, például hatékonyabbá teszi az ODN sejtek általi

felvételét és megnöveli annak biológiai hozzáférhetőségét is. A foszforotioát vázú CpG ODN-

ek, erős aktiváló hatásuk és stabilitásuk miatt, általánosan használt eszközeivé váltak a TLR9

és az általa kiváltott immunológiai hatások vizsgálatának. A jelen munka célja a CpG és egyéb

szintetikus ODN-ek immunválaszt befolyásoló hatásainak vizsgálata volt.



Célkitűzések

Fő célunk az volt, hogy megismerjük a szintetikus oligonukleotidok különböző típusainak az

immunválaszt befolyásoló hatásait. Ezen ODN-ek TLR9 általi APC aktiváló hatása már ismert,

azonban nemrég ismertté vált, hogy más sejttípusokban, más útvonalakon is hathatnak. Mivel a

CpG ODN-eket már adjuvánsként is alkalmazzák egyes betegségekben, elengedhetetlen, hogy

a lehetséges hatásmechanizmusaik teljes spektrumát minél hamarabb megismerjük.

Vizsgáltuk a CpG ODN-ek hatását az antigén felvételére, a kiváltott immunválaszra,

valamint azt is, hogyan befolyásolja a CpG és más ODN-ek általi T-sejt kostimuláció a kiváltott

B-sejtválaszt. Új módszereket dolgoztunk ki azért, hogy az általunk vizsgált mintákból minél

komplexebb biológiai információkat nyerjünk.

Célkitűzéseink tehát a következőek voltak:

1. Az ODN-antigén komplexek APC-k és T-sejtek általi felvételének vizsgálata.

2. Az együttesen beadott szabad és antigénhez konjugált CpG adjuváns hatásának vizsgálata

egérben.

3. Az aktiváló, kontroll és gátló ODN-ek hatásásának összehasonlítása az antigén felvételére,

a sejtaktivációra és a B-sejtek ellenanyagtermelő sejtté (ASC) történő differenciációjára.

4. Annak vizsgálata, hogy szükség van-e specifikus B-sejt - T-sejt interakcióra ahhoz, hogy

a nem-CpG ODN-ek hatással legyenek a B-sejtek izotípus váltására és T-sejt függő

ellenanyag-termelésére.

5. Új multiplex módszerek kifejlesztése, amelyek a humorális immunválasz hatékonyabb

vizsgálatát teszik lehetővé.



Alkalmazott módszerek

• Egér lép, nyirokcsomó és csontvelői sejtek izolálása, tenyésztése és in vitro aktivációja,

csontvelői eredetű dendritikus sejtek (BMDC) differenciáltatása

• Áramlási citofluorimetria és sejtválogatás (sejtaktiváció és proliferáció mérése, strepta-

vidin (SA)-ODN komplexek sejtek általi felvételének meghatározása)

• Sejtszeparálás mágneses gyöngyök segítségével (MACS)

• Quantitative real-time PCR (TLR9 expresszió mérése)

• Egerek szubkután immunizálása

• ELISA (Immunoglobulin (Ig) szekréció mérése)

• Reverse Protein Microarray (Ig szekréció mérése)

• ELISPOT (Ig-termelő B-sejtek számának meghatározása)

• Fluoreszcens ELISPOT nitrocellulózzal fedett lemezeken (eltérő Ig-termelő B-sejtek

egyidejű detektálása)



Eredmények és megbeszélésük / I.

A CpG oligonukleotidok sejtekhez történő kötődésének és aktiváló hatásának

meghatározása in vitro.

• Bemutattuk, hogy jégen történő inkubáció során a SA-CpG komplexek kötődnek az el-

pusztult sejtekhez, az élőkhöz azonban nem. Ez arra utal, hogy az élő sejtek a felszínükön

nem expresszálnak jelentős mennyiségű ODN receptort, különben megkötötték volna a

SA-CpG komplexeket. A gyenge vagy hiányzó anti-SA jelek ugyanezt támasztják alá.

• Az antigén CpG-hez történő konjugációja elősegíti annak sejtekhez történő kötődését és

felvételét mind antigén-prezentáló sejtek (B-sejtek és BMDC-k), mind T-sejtek által, 24

órás inkubációt követően.

• A CpG biotinilálása és SA-hoz történő konjugációja nem rontja a szabad CpG által kivál-

tott APC aktivációt.

Eredmények és megbeszélésük / II.

Az antigénhez konjugált és szabad ODN-ek kompetálnak, és ez hátrányosan befolyásolja

immunogenitásukat.

• A szabad és antigénhez konjugált CpG között versengés lép fel a BMDC-k és T-sejtek

általi felvételért, azonban a B-sejtek esetében nem, vagy csak gyenge kompetíció tapasz-

talható. Azt a tényt, hogy a B-sejtekben nehezebb kompetíciót kiváltani, magyarázhatja

az erre a sejttípusra jellemző magas TLR9 expresszió, amely mind a nyugvó, mind az

aktivált sejtekben megfigyelhető.

• Bár a szabad kontroll (CTRL) ODN nem aktiválja az APC-ket, kompetíciós profilja meg-

egyezik a CpG ODN-ével. Az inhibitor (INH) ODN szintén verseng a SA-CpG komplex-

ekkel, de kevésbé hatékonyan, mint a szabad CTRL vagy CpG ODN-ek. Lehetséges, hogy

ezért a különbségért az INH ODN eltérő szerkezete a felelős.

• Szemben a CTRL és INH ODN-ekhez történő kapcsolással, a modell antigén (SA) CpG-

hez történő konjugációja megnöveli az antigén-specifikus ellenanyagok mennyiségét. Az

általunk használt koncentrációban az antigénhez konjugált CpG-nek volt kimutatható im-

munválaszt fokozó hatása, míg a szabad CpG-nek nem.



• Olyan vakcina-összetételt választva, amelyben a CpG mennyiség fele antigénhez kon-

jugált, a fele pedig szabad formában található azt mutattuk ki, hogy a szabad CpG rontja

az antigénhez konjugált CpG adjuváns hatását. A jelenség oka a DC-k alacsony mértékű

TLR9 expressziója lehet (melyet in vitro kísérleteinkben kimutattunk). A fenti eredmény

alátámasztja, mennyire fontos a megfelelő vakcina-összetétel magtalálása.

Eredmények és megbeszélésük / III.

A nem-CpG oligonukleotidok pozitívan hatnak a korai és késői sejtaktivációra, az ASC-vé

történő differenciációra, valamint a T-sejtfüggő ellenanyagtermelésre ha a T- és B-sejtek

között specifikus kapcsolat áll fenn.

• A nem-CpG oligonukleotidok serkentik a korai aktivációs marker (CD69) expresszióját

mind a B-, mind a T-sejtekben, amennyiben történik antigén prezentáció.

• Az MHCII expresszió nem, de a B- és T-sejt proliferáció tükrözte a CD69-mérés ered-

ményét.

• Kifejlesztettünk egy microarray lemezeken kivitelezhető, fluoreszcens ELISPOT módsz-

ert, hogy multiplex méréseket végezve egyidejűleg azonosítsunk és számolhassunk eltérő

B-sejt populációkat. Ehhez a módszerhez érzékenysége miatt rövidebb inkubációs idők

szükségesek mint a hagyományos ELISPOT esetében. Ezen módszer felhasználásával

határoztuk meg az antigén prezentációt és ODN-kostimulációt követően az eltérő izotí-

pusú ASC-k számát.

• Kimutattuk, hogy a nem-CpG ODN-ek modulálják az ASC-vé történő differenciációt,

ezáltal elősegítik az ellenanyagtermelést és az izotípus váltást az antigén-specifikus B- és

T-sejtek interakciója során.

• Vad típusú és TCR transzgenikus egerek összehasonlításával igazoltuk, hogy szükség van

az antigén-specifikus T-sejtek és a B-sejtek interakciójára ahhoz, hogy a nem-CpG ODN-

ek modulálni legyenek képesek a T-sejtek által indukált ellenanyagtermelést.

• A különböző ODN-ek eltérő izotípus-mintázat kialakulását indukálják, ami arra utal, hogy

a CpG és egyéb oligonukleotidok hatásmechanizmusa eltérő lehet (1. ábra). A TH1 és

TH2 izotípusú ASC-k aránya szignifikánsan eltérőnek mutatkozott a SA-CpG valamint



a SA-INH komplexekkel történő immunizálás és a SA kezelés között, míg a SA-CTRL

komplexxel történő immunizáció hatására nem alakult ki jelentős különbség az ASC-k

arányát tekintve a SA-val kezelt csoporthoz képest.
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Figure 1: A különböző ODN-típusok T- és B-sejtekre gyakorolt eltérő hatásának bemutatása az

antigén prezentáció során.

Az különböző típusú ODN-ek mind képesek kostimulálni a TCR-en keresztül aktivált T-sejteket, míg ugyanezek

az ODN-ek a B-sejtekre eltérő módon, típusuknak megfelelően hatnak. A T-sejt - B-sejt interakció eredményét

finomhangolhatja az adott típusú ODN-re a sejtek által adott eltérő válasz, valamint függhet az ezt követően kapott

egyéb stimulusoktól is.



Összefoglalás

A természetes és szintetikus nukleinsavakról ismert, hogy immunválaszt befolyásoló hatás-

sal bírnak. Kimutatták róluk, hogy különböző útvonalakra valamint számos sejttípusra hatva

befolyásolják az immunválaszt, amely az általuk okozott hatások összetett értelmezését teszi

szükségessé. A CpG motívumot tartalmazó oligonukleotidokat széles körben vizsgálják, mert

adjuvánsként, immunmoduláló szerként történő hasznosításuk lehetősége számos betegségben

felmerült. Ilyenek például a fertőző betegségek, a rák és az allergiás megbetegedések is.

A CpG oligonukleotidokat szabad és antigénhez kötött formában is használják adjuváns-

ként. Az antigénhez kapcsolás azáltal fokozza a CpG által kiváltott adjuváns hatást, hogy biz-

tosítja azt, hogy az antigént felvevő sejtbe jut be a veszély jelet indukáló oligonukleotid is. A

jelen dolgozatban az antigénhez kapcsolt és szabad oligonukleotidok közötti versengés hatását

vizsgáltuk, streptavidin modell antigén felhasználásával. Eredményeink alapján e két forma

együttes adása kedvezőtlenül befolyásolja a CpG-hez kapcsolt antigén sejtek általi felvételét

in vitro, vakcinációt követően pedig a kiváltott immunválaszt. Nemcsak aktiváló hatású, hanem

kontroll és gátló funkcióval rendelkező oligonukleotidokat is vizsgáltunk, és ezek mindegyike

mutatott versengést az antigénhez kapcsolt CpG oligonukleotiddal in vitro.

Bár a CpG oligonukleotidok hatásait már széleskörben kutatják, szükséges volna az egyéb,

nem-CpG oligonukleotidok immunológiai hatásmechanizmusának a további vizsgálata is. Ezért

a CpG és nem-CpG (azaz kontroll és gátló) oligonukleotidok hatásait az antigén-specifikus

T-sejt - B-sejt interakciókkal összefüggésben is összehasonlítottuk. Azt találtuk, hogy a CpG

motívumot nem tartalmazó oligonukleotidok jelentős immunmoduláló hatással bírnak a korai

T-sejt és a késői B-sejt aktivációra. Specifikus T-sejt - B-sejt interakciót követően szinergizmust

találtunk a különböző nem-CpG oligonukleotidok T-sejtekre gyakorolt hatása és a B-sejtekre ki-

fejtett helper T-sejt aktivitás között, amelynek eredményeképp nemcsak az IgG termelés növek-

szik meg, hanem a kialakuló ízotípus profil is megváltozik.

Eredményeink alátámasztják azokat a megfigyeléseket, amelyek szerint a CpG-vel

kapcsolt antigének felvétele receptorfüggő módon megy végbe, továbbá rámutatnak a T-

sejtekben kifejeződő TLR9-nek illetve más nukleinsav receptoroknak az adaptív immunválasz

kialakulásában játszott fontos szerepére. Mindent egybevetve, megfigyeléseink hozzájárulhat-

nak az oligonukleotid-tartalmú vakcinák összetételének optimális kialakításához, mivel bemu-

tattuk, hogy az antigénhez konjugált és szabad CpG együttes alkalmazása előnytelen a kivál-



tott immunválasz szempontjából, valamint hogy a nem-CpG oligonukleotidok, amelyek B-sejt

aktiváló hatással nem, vagy kisebb mértékben rendelkeznek, T-sejt kostimuláló hatásuk révén

ígéretes adjuvánsok lehetnek azokban az esetekben, amikor egy a CpG-re jellemző markáns és

részben antigén-független immunválasz kialakítása előnytelen lenne.
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