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Bevezetés 
 

Szervezetünkben a humorális immunitást, az extracelluláris folyadékokban, 

főként a szérumban és vérplazmában megtalálható fehérje makromolekulák 

közvetítik. A humorális immunrendszert alkotó molekulák összetétele és minősége 

határozza meg egy szervezet védekezőképességét különböző mikroorganizmusokkal 

szemben, azonban bizonyos helyzetekben, mint allergiás és autoimmun 

megbetegedésekben, veszélyt is jelenthet. 

Napjaink antigén specifikus immunválaszt vizsgáló diagnosztikai módszerei 

többnyire egy adott antigénre specifikus molekula kimutatásán alapulnak, annak 

ellenére, hogy ma már jól ismert az ellenanyagok a komplement rendszer és egyéb 

szolúbilis mintázat felismerő molekulák együttes szerepe az immun komplexek 

kialakításában. Az általános diagnosztikai megközelítés az antigén specifikus 

molekulákat monoklonális ellenanyagok alkalmazásával mutatja ki, fluoreszcens, 

enzim aktivitás alapú vagy radioaktív jelölés segítségével,  

A humorális immunrendszer és az antigén reakciója során képződő immun 

komplexek különböző effektor funkciókat közvetíthetnek. A legfőbb ellenanyagok 

által közvetített effektor funkciók az ellenanyag-függő celluláris citotoxicitás 

(ADCC), az ellenanyag-közvetített fagocitózis (ADCP), az ellenanyag-függő citokin 

felszabadulás (ADCR), és az ellenanyag-függő szuperoxid anion termelés (ADRB). 

Az ellenanyagok nem egyformák, az izotípusok effektor funkciókat kiváltó 

képessége jelentős mértékben eltérhet. Hipotézisünk szerint az egyes antigén 

specifikus molekulák kimutatásán alapuló jelenlegi módszereket jól kiegészítené egy 

az immun komplexeket immunológiailag releváns mieloid sejtekkel detektáló, és az 

alapján jellemző megközelítés. Feltevésünk szerint ezen sejtek receptor közvetített 

kitapadása az immun komplexekhez és inflammatorikus aktivációjuk követése 

alapján az immun komplexek jellemezhetőek  



A multiplex rendszerek alkalmazása a humorális immunválasz vizsgálatára is 

felhasználható, lehetővé téve például szérum minták és a fixált antigének reakciója 

során képződő immun-komplexek elemzését, és nagyszámú különböző antigén 

specifikus reakció egyidejű vizsgálatát. A reakciók szétválasztása az egyes 

vizsgálandó antigének térbeli regisztráció alapján, azok mikro-mátrixokba való 

elrendezésével megvalósítható. Fluoreszcens jelöléssel kombinálva tehát a módszer 

alkalmas biomarker azonosítási és diagnosztikai célokat ellátni.  

Ugyanakkor az a sokféleség mellyel a humorális immunválasz jellemezhető, 

beleértve a kiváltott effektor funkciókat, nem egyértelműen megállapítható 

másodlagos ellenanyagokkal való detektálás során. Megítélésünk szerint a kérdés 

vizsgálatához szükségessé vált biológiailag releváns módszerek kialakítása. Jelen 

munka mutatja be e kérdéskörben zajlott kutatásunkat, azt vizsgálva miként 

alkalmazhatóak U937 sejtek, mint a mieloid sejtek modelljei immun-komplexek 

kimutatására. 

Célkitűzések 
 

Hipotézisünk szerint a mieloid sejtek alkalmazása immun-komplexek 

kimutatására, előnyös lehet, hiszen kiemelt fontosságúak a szervezetben az immun-

komplexek által kiváltott effektor funkciók szempontjából. Modellként az U937 

monocitoid sejtvonalat alkalmaztuk annak megállapítására hogyan képesek 

kitapadni az immun-komplexek egyes komponenseihez továbbá, hogy miként 

képesek elkülöníteni kitapadásuk alapján egészséges és autoimmun donorok 

szérumaival autoantigéneken létrehozott immun-komplexeket. Továbbá módosított 

U937 sejtek segítségével az NF-κB transzlokáció közvetítette gyulladásos 

válaszreakció kialakulását is vizsgálni kívántuk immunglobulinok hatására. Végül 

pedig egy jelölésmentes felületi plazmon rezonancia alapú módszerrel szerettük 

volna megvizsgálni a sejtek kitapadását az immun-komplexekhez.  



Célkitűzéseink a következőek voltak: 

1.  összehasonlítani az U937 sejtek kitapadását immun-komplexeken, 

megvizsgálni az immun–komplexben található antigén specifikus ellenanyag 

izotípusok és a sejtek kitapadása közötti összefüggést   

2.  megvizsgálni miként befolyásolja az ellenanyagok N-kapcsolt 

glikánjának eltávolítása a sejtek kitapadását az immun-komplexekhez  

3. létrehozni egy U937 riporter sejtvonalat, a sejtek NF-κB reszponzív 

elem GFP plazmiddal való stabil elektroporálásával, a klónok szelekciójával  

4. megvizsgálni a létrehozott sejtvonal GFP termelését LPS és 

ellenanyag izotípusok hatására 

5.  bemutatni, hogy SPR rendszerben is alkalmazhatóak a mieloid sejtek 

antigéneken szérumkezelés során létrehozott immun-komplexek kimutatására. 

Alkalmazott módszerek 
 

• U937 sejtek fenntartása, elektroporációja, stabil transzfekciója, G418 

szelekció, rezisztens sejtek klónozása, kiválogatása FACS-sal  

• Áramlási citofluorimetria (sejt felszíni receptorok analízise) 

• fehérje mikro-mátrixok (antigén specifikus szérumkomponensek detektálása) 

• Sejtes mikro-mátrix (sejt kitapadás vizsgálata 

• antigén specifikus IgG EndoS endoglikozidáz kezelése  

• ELISA (antigén specifikus alosztályok vizsgálata) 

• U937 sejtek in vitro aktiválásának vizsgálata IgG és LPS hatására 

• SPR – U937 sejt kitapadás és szérum kikötődés vizsgálata IgG 

alosztályokhoz, antigénekhez és immun-komplexekhez  

 



Eredmények és megbeszélésük 1 

A fluoreszcensen jelölt U937 sejtek alkalmasak a immun komplexek kvalitatív 
azonosítására nitrocellulóz alapú fehérje mikro-mátrixokon. 

• Kimutattuk, hogy a monocitod U937 sejtek kifejezett receptoraiknak 

megfelelően alkalmazhatóak aktiváló immun komplexek és azok 

komponenseinek kimutatására nitrocellulóz alapú fehérje mikro-mátrixokon. 

A sejtek kitapadása, feltehetően Fc receptoraikon keresztül, megkülönbözteti 

a kinyomtatott emberi IgG alosztályokat. Az IgG3 alosztályt találtuk a 

leginkább hatásosnak ebből a szempontból, míg az IgG1 és az IgG4 

alosztályok kevésbé aktiválták a sejtek kitapadását, IgG2 pedig csak nagyon 

csekély mértékben. Kimutattuk továbbá a komplement aktiváció kitapadást 

moduláló hatását. 

• Eredményeink alapján a sejtek kitapadásában szerepet játszanak az IgG 

molekulákon található N-kapcsolt szénhidrát oldalláncok, hiszen azok EndoS 

endoglikozidáz kezeléssel történő eltávolítása szignifikánsan csökkentette a 

sejtek kitapadását immun-komplexekhez a kezeletlen mintákhoz képest. 

• A sejtek kitapadását összehasonlítva anti-humán IgG és IgM másodlagos 

ellenanyagokkal kapott jelekkel szisztémás lupusz eritematózusz (SLE) 

autoantigének SLE-s és normál humán szérumokkal való kezelését követően 

azt találtuk, hogy a sejtes immun-komplex detektálás alkalmas a beteg és 

normál donorok csoportjaink elkülönítésére. Továbbá a sejtes kitapadás 

korrelációt mutatott az immun-komplexek IgG tartalmával ellentétben az 

IgM jellel. 

Eredményeink arra utalnak, hogy monocitoid sejtek kitapadásával kimutathatóak az 

immun-komplexek mikro-mátrix formátumban  Továbbá elmondhatjuk, hogy a sejtek 

kitapadása immun-komplexek minőségétől és sűrűségétől egyaránt függ.  



Eredmények és megbeszélésük 2 

Az U937 sejtek kitapadása szenzorhoz kapcsolt IgG alosztályokhoz és 
szenzoron létrehozott immun-komplexekhez jelölésmentesen detektálható SPR 
mérésekben. 
 

• Igazoltuk korábbi eredményeinket az U937 sejtek IgG alosztályokhoz való 

kitapadását illetően, ismét azt találtuk, hogy az IgG3 aktiválta leginkább a 

sejtek kitapadását, ezt követte IgG1 és IgG4, IgG2 csak gyengén aktivált. 

• Egy megvalósíthatósági példán keresztül bemutattuk, hogy az U937 sejtek 

alkalmasak a szenzoron létrehozott immun-komplexek detektálására is. Az 

immun-komplexeket jelen példában a szenzorhoz kikötött rheumatoid 

arthritis (RA) specifikus antigéneken (VCP2 és HCP2) azok szérum 

inkubációjával hoztuk létre. 

• Összehasonlítottuk a sejtes kitapadást antigén mikro-mátrixon mért antigén 

specifikus ellenanyag szintekkel illetve ELISA-val mért IgG alosztály 

szintekkel. Eredményeink alapján VCP2 esetében a sejtes kitapadás 

korrelációt mutat a szérumok antigén specifikus IgA, IgG és IgG3 

tartalmával. 

• VCP2 szérumkezelését követően mért sejtes detektálás szignifikáns egyezést 

mutatott a klinikai CCP2 ELISA tesztek eredményeivel. 

 

Korábbi eredményeinkkel összhangban igazoltuk az U937 sejtek alkalmazhatóságát 

immun-komplexek detektálására. Továbbá bemutattuk elsőként hogy sejtekkel SPR 

rendszerben is detektálhatóak a szenzoron létrejött immun-komplexek. 

 

 



Eredmények és megbeszélésük 3 

Az IgG alosztályok eltérnek NF-κB transzlokációt aktiváló képességükben, NF-
κB riporter U937 sejtekben  
 

• Elektroporálással létrehoztunk, és klónoztuk egy NF-κB riporter U937 

sejtvonalat (B12). A B12 sejtekben GFP található az NF-κB reszponzív 

elemek kontrollja alatt, NF-κB transzlokáció hatására tehát GFP-t termelnek. 

• Bemutattuk, hogy a B12 sejtek lipopoliszacharid endotoxin hatására dózis- 

és idő-függő módon termelnek GFP-t. 

• Eredményeink alapján az IgG1 gyenge aktivátora az NF-κB aktivációnak a 

B12 sejtekben, IgG2 nem vált ki aktivációt, IgG4 és IgG4 egyaránt erősen 

aktiválják az NF-κB transzlokációt és így riporter sejtjeinkben a GFP 

termelést.  

• Eredményeink alapján a felszínre kikötött IgA és IgM önmagában nem 

aktiválják az NF-κB útvonalat, míg hIgG és IVIG, melyek feltehetően a 

természetes arányban tartalmazzák az IgG alosztályokat, kiváltanak 

aktivációt és így GFP termelést a B12 sejtekben,. 

• Korábbi eredményeinkkel összhangban az ellenanyagok anti-humán IgG 

F(ab')2 fragmentumokkal való blokkolása, illetve az ellenanyagok a 

sejtekhez oldatban hozzáadva nem váltanak ki GFP termelést a B12 

sejtekben.  

 

Eredményeink alapján az IgG alosztályok eltérő mértékben képesek az NF-κB 

transzlokáció kiváltására, tehát a gyulladásos folyamatokban betöltött szerepük is 

feltehetően eltérő. Míg IgG1 és IgG2 csekély mértékben vagy nem váltottak ki GFP 

termelést a B12 sejtekben, IgG3 és IgG4 dózisfüggő módon megnövelte azt.  



Összefoglalás 

Munkánk során U937 sejteket alkalmaztunk immun komplexek kimutatására. 

Ezek a sejtek egyaránt kifejeznek komplement és immunglobulin receptorokat. 

Nitrocellulóz alapú fehérje mikro-mátrixokon teszteltük a fluoreszcensen jelölt 

sejteket, bemutattuk, hogy az U937 sejtek megkülönböztetik a kinyomatott IgG 

alosztályokat. Igazoltuk, hogy a sejtek kikötődését az ellenanyagok Fc része 

közvetíti, hiszen IgG specifikus F(ab’)2 ellenanyag fragmentumokkal,és az IgG 

ellenanyagok FcR felismerésben kulcsfontosságú szénhidrát oldalláncok EndoS 

hidrolízisével is meg tudtuk a sejtek kitapadását. Eredményeink alapján a sejtek 

elkülönítették a SLE-s és az egészséges csoportot, mikro-mátrixon, szérum 

inkubáció során létrehozott immun komplexekhez való kitapadás alapján. Ez a sejt 

kitapadás az itt mért IgG jelekkel mutatott korrelációt. Az U937 sejtek kikötődését 

megvizsgáltuk egy SPR méréssorozatban is és igazoltuk korábbi megfigyeléseinket 

az U937 sejtek IgG alosztályokhoz való kikötődését illetően. Ebben az esetben RA 

specifikus peptidek segítségével vizsgáltuk, és egy megvalósíthatósági 

tanulmányban bemutattuk, hogy az SPR mérésekben a szenzorhoz kovalensen 

kapcsolt antigénekhez a szérum inkubáció során kikötődő szérum komponenseket a 

sejtek felismerik és azokhoz aktívan kikötődnek. RA specifikus antigéneken mért 

eredményeinket összehasonlítva klinikai RA diagnózissal és CCP2 ELISA 

eredményekkel jó egyezést kaptunk.  

Végül a sejtek gyulladásban betöltött szerepének vizsgálatára, NF-κB 

riporter U937 sejteket hoztunk létre, melyek LPS hatására dózisfüggő módon 

termelnek GFP-t. Eredményeink alapján a szilárd hordozóra kikötött IgG3 és IgG4 

alosztályok váltják ki az NF-κB útvonal aktivációját legnagyobb mértékben míg 

IgG1 gyengén, IgG2 pedig nem váltja azt ki. Összességében eredményeink azt 

mutatják, hogy a sejtes detektálás sok szempontból kiegészítheti a jelenleg az 

antigén specifikus humorális immunválasz jellemzésére szolgáló módszereket. 
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