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Bevezetés 

 

A reumatoid artritisz (RA) egy krónikus gyulladással járó 

szisztémás autoimmun betegség, mely az ízületek vissza nem 

fordítható deformitásával jár. A betegség prevalenciája 1%-ra 

tehető, és a betegek körülbelül 70%-a nő. A gyulladást 

fenntartó immunsejtek infiltrálódnak az ízületi résbe és a 

szinoviális hártyába, ahol a szinoviumot proliferációra késztetik 

és így pannus alakul ki. Ez a burjánzó ízületi belhártya a porc és 

az ízületet alkotó csont erózióját okozza és az ízület 

deformálódásához vezet. Az RA-s betegek mintegy 80%-nak 

szérumában 98%-os specificitással kimutathatóak olyan 

ellenanyagok (anti-citrullinált fehérje ellenanyagok, angol 

nyelvű rövidítése: ACPA), amelyek specifikusan kötődnek a 

citrullin tartalmú fehérje epitópokhoz, illetve azokhoz az epitóp 

peptidekhez, amelyek ilyen szekvenciával rendelkeznek. Az 

ACPA-pozitív betegeknél súlyosabb lefolyású a betegség. A 

citrullináció a szervezetben egy fiziológiásan lejátszódó poszt-

transzlációs módosulás, mely autoreaktív folyamatok 

célpontjává válhat. RA-nál a perifériás tolerancia sérül és az 

immunrendszer gyulladásos folyamatokkal reagál ezen fehérjék 

ellen, melyek legtöbbje módosult ízületi, csont- és porc szöveti 

fehérje. A citrullinált saját fehérjék nem eliminálhatóak a 

szervezetből, ezért krónikus gyulladás és szöveti destrukció lép 
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fel, melyet csak folyamatos gyógyszeres kezeléssel lehet 

kordában tartani.  

 

 

Célkitűzések 

 

Doktori munkám célja a reumatoid artritiszes betegek autoreaktív B-

sejtjeinek szelektív elpusztítására alkalmas módszer kidolgozása, 

amely a szervezetet károsító, és a gyulladási folyamatokat kiváltó 

ACPA-k termelését csökkenti. Célunk olyan kétfunkciós 

peptidkonstrukciók létrehozása és nanogyöngyhöz kötése volt, 

amelyek egyrészt kötődnek a peptideket felismerő B-sejtek 

receptoraihoz, másrészt olyan effektor funkciókat aktiválnak, amelyek 

elpusztítják a peptidet felimerő sejteket.  

Munkám során célkitűzéseink a következők voltak: 

1) Az epitóp peptidek az RA patogenezise során kimutatottan 

szerepet játszó citrullinált fehérjék citrullin tartalmú szekvencia 

részleteinek felelnek meg, amelyeket a beteg szérumában 

jelenlévő autoantitestek (ACPA-k) felismernek. Francia 

kollaborációs partnereink (Prof. Guy Serre munkacsoportja, 

University of Toulouse, Hospital Purpan, Toulouse, 

Franciaország) a citrullinált fibrin β60-74 epitópot találták az 

ACPA-k fő célpontjának. Első célkitűzésünk az epitóp peptid 

jellemzése volt, annak meghatározása, hogy a citrullinált fibrin 
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β60-74 peptidet az RA beteg kohort szérum ellenanyagai, - 

összehasonlítva egészségesek szérummintáival - milyen 

szenzitivitással és specificitással ismerik fel. Továbbá, annak 

vizsgálatát terveztük, hogy alkalmas-e a peptid az autoreaktív B-

sejtek kimutatására,  s végül, hogy a betegekből kinyert, in vitro 

rendszerben stimulált limfociták képesek-e az epitóp peptidre 

specifikus ellenanyagot termelni.      

2) Az irányított fagocitózis vizsgálatához olyan Fcγ receptorokhoz 

kötődő peptideket terveztünk alkalmazni, amelyek a falósejteken 

kifejeződő FcRIIa-hoz, vagy FcRI-hez kötődnek. A peptideket 

először sejtvonalon karakterizáljuk, majd a fagocitózist aktiváló 

hatásukat primer monocitákon is vizsgáljuk.  

3) Egy másik effektor mechanizmust kiváltó peptid, a HIV-1 gp120 

burokfehérjéből származó korábban leírt, komplementrendszert 

aktiváló peptid, mely aktiválja a klasszikus útvonalat anti-gp120 

ellenanyagok hiányában. Célunk az ismert szekvencia 

optimalizásása az adott funkció kiváltásához. A komplement 

rendszernek számos szabályozó fehérjéje van, védve a szervezet 

sejtjeit a spontán lízistől. Az autoreaktív sejteket elpusztító 

mechanizmus optimalizálása érdekében a negatívan szabályozó H-

faktor fehérje kiiktatását tervezzük.  
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4) Multimer peptidkonstrukciók létrehozása: 

a) a peptideket avidinnel fedett fluoreszcens mikrogyöngyökre 

kapcsolásával 

b) a peptidek biodegradabilis nanopartikulumra kötésével: 

majdani in vivo alkalmazás során biológiailag lebomló 

nanorészecskék alkalmazására van szükség. Erre alkalmas a 

Poly(lactic-co-glycolic acid) (poli tejsav-glikolsav, PLGA) 

nanopolimer, amely nem toxikus, nem reagál az élő szervezet 

szöveteivel, sejtjeivel és felszínére nagy sűrűségben lehet 

molekulákat felkötni.  

 

 

Módszerek 

 

• ELISA 

Szilárd fázison lejátszódó színreakciók, a reakciót 

enzimmel kapcsolt antitest segítségével követjük 

nyomon (szérum tesztelés, ACPA-termelés tesztelése, 

komplement rendszer vizsgálata). 

• ELISpot 

B-sejtek ACPA-termelő képességének, valamint a 

bispecifikus konstrukció sejtpusztító hatásának 

vizsgálata  
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• humán B-sejt izolálás  

MACS protokoll segítségével 

• áramlási citofluorimetria (FACS) 

Szérum jelenlétében az elpusztult autoreaktív sejtekhez 

kötődtek a bispecifikus fluoreszkáló PLGA 

nanopolimerek és a szemipermeábilis DNS festéket is 

felvették. 

 

 

Eredmények 

 

• RA-s betegek perifériás véréből kimutattuk a 15mer 

citrullinált fibrin β peptidre (β60-74Cit) pozitív autoreaktív B-

sejteket. 

• Az in vitro aktivált RA B-sejtek sejtkultúrájában kimutattuk a 

citrullinált fibrin β peptidre specifikus autoellenanyag-

termelést. 

• Szintetizáltunk és optimalizáltunk egy módosított, a 

komplement rendszert aktiváló peptidet (CNNQK, 

233CNNQTFNGTGPCTNV247-K) és kimutattuk, hogy szérum 

jelenlétében kialakul a komplementaktiváció terminális 

komplexe, így a módosított peptid alkalmas a komplement 

függő sejt lízis kiváltására. (A szintézis az MTA-ELTE 
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Peptidkémiai munkacsoportban professzor Hudecz Ferenc és 

dr. Magyar Anna irányításával történt) 

• Előállítottunk bifunkcionális, biodegradábilis, nem 

immunogén és nem toxikus PLGA nanopartikulumokat 

(kollaborációban Dr. Kiss Éva professzorasszonnyal, ELTE 

Kémiai Intézet, Határfelületi- és Nanoszerkezetek 

Laboratóriuma), melyek felszínéhez kapcsolva a citrullinált 

fibrin β epitóp peptid és a komplement aktiváló peptid szérum 

jelenlétében in vitro képes szelektíven elpusztítani a fibrin β 

peptid-specifikus autoreaktív B-sejteket. 

• A fenti rendszerben a komplement-mediált lízis hatékonyságát 

növeltük az SCR18-20 rekombináns fehérje segítségével, 

mely megakadályozta a H-faktor sejtekhez való kötődését. 

 

 

Diszkusszió 

 

Doktori munkám célja a reumatoid artritiszben patogén 

autoantitesteket termelő B-sejtek specifikus depléciójára alkalmas 

módszer kifejlesztése volt. A rituximab terápia az autoellenanyag titert 

csak kis mértékben csökkenti, ellenben a betegek immunszuppresszált 

állapotba kerülnek, ezért megnő a fertőzések esélye. Specifikus, 

autoreaktív sejteket célzó terápiákkal lehetne kiküszöbölni ezt a 

problémát.  
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Ehhez egyfelől az RA B- sejteket célzó, a BCR-hez specifikusan 

kötődő citrullin tartalmú peptidet kerestünk, másfelől FcγR-függő 

fagocitózist, illetve a komplement rendszer aktiválásán keresztül sejt 

lízist kiváltó peptideket vizsgáltunk meg, majd a megfelelő peptideket 

optimalizáltuk a bifunkcionális, B- sejteket pusztító konstrukció 

létrehozásához.  

A fagocitózist csak kis mértékben aktiváló Fc peptidekkel kapott 

eredményeink alapján megállapítottuk, hogy ezek a peptidek nem 

alkalmasnak céljaink elérésére, a célzott, citrullinált fehérje-specifikus 

B-sejtek Fc-függő fagocitózissal való elpusztítására.   

Ezért a továbbiakban a komplement-mediált lízis vizsgálatára tértünk 

át. Szérum jelenlétében a komplement aktiváló peptid (CNNQK) 

hatására a komplement kaszkád egészen a terminális komplex 

kialalkulásáig végigmegy. A PLGA nanopartikulumok felszínére 

kapcsolva a CNNQK és a β60-74Cit epitóppeptid hatására szérum 

jelenlétében elpusztultak a szeropozitív RA-s betegek véréből izolált 

β60-74Cit peptid specifikus B-sejtek. 

A komplement-mediált lízis fokozása céljából a C3 inaktivációjáért 

felelős szérumfehérje,  a H-faktor funkcióját gátoltuk, úgy, hogy a 

sejtfelszínhez való kötődésért versengenie kell a csak ezért a 

funkcióért felelős doménjeivel (SCR18-20). A kísérletekből kiderült, 

hogy az SCR18-20 által kiváltott komplement függő sejtpusztulás 

valóban szignifikánsan növekedett, bizonyítva, hogy a kombinált 

terápia esetleg hatékonyan működhetne  in vivo  is. 
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Sikerült tehát előállítanunk egy biodegradabilis nanopartikulumokhoz 

kapcsolt, kettős funkció kiváltására alkalmas peptid konstrukciót, 

amely in vitro rendszerben szelektíven képes elpusztítani azokat a B-

sejteket, amelyekhez hozzákötődik. Ez alapja lehet további 

konstrukciók előállításának, melyekben a szérumok ACPA jelenléte 

alapján lehetne szűrni, hogy a beteg mely autoepitóp peptidekre 

pozitív és így a jövőben új, személyreszabott terápia fejlesztése 

válhatna lehetővé. Bár csak egy autoepitóppal végeztük el 

kísérleteinket, feltételezzük, hogy a bispecifikus konstrukció működne 

más epitóp peptiddel is. A betegség előrehaladtával nő az 

autoantigének száma, ezért egy előzetes szérumtesztelést követően 

többféle epitóp peptiddel fedett nanopartikulumból készült keveréket 

is lehetne alkalmazi egy személyre szabott terápia során. 

Munkánkban újdonságnak számít, hogy peptidekből alakítottuk ki a 

bifunkcionális konstrukciót, és az is hogy biodegradabilis  

nanopartikulumokhoz kötöttük azokat.  

További előny, hogy a peptidek nagy specificitást mutatnak, a 

bifunkcionális konstrukciók az azt nem megkötő sejteket nem, csupán 

a peptideket felismerő, kóros sejteket pusztítják el.  

A jelenleg alkalmazott terápiák autoimmun betegségekre nem 

nyújtanak végső megoldást, inkább a tüneteket enyhítik és - 

mellékhatásként - az immunrendszert gyengítik. Az antigénspecifikus 

terápiák nagy előnye, hogy csak az autoreaktív sejteket célozzák. 

Ehhez a megközelítéshez a legnagyobb kihívás, hogy az autoantigének 
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pontos ismerete szükséges egyénenként. A már ismert epitópok 

alkalmazásával a közeljövőben is várhatóak új, autoantigén-specifikus 

terápiák fejlesztése autoimmun kórképekre.  
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