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Bevezetés 

Az immunrendszer legfontosabb tulajdonsága, hogy különbséget tud tenni saját és nem saját 

struktúrák között és azokra eltérően reagál. Amennyiben sérül az immuntolerancia és az 

immunrendszer saját struktúrákat ismer fel pl. egy fehérje poszt-transzlációs módosulása 

következtében, autoimmunitás léphet fel. A rheumatoid arthritisz (RA) az egyik leggyakoribb 

szisztémás autoimmun kórkép, amely elsősorban a kéz és láb ízületeit érintő gyulladási 

betegség. Prevalenciája világszerte 0,5-1 %. A ma ismert leghatékonyabb, legnagyobb 

specificitású laboratóriumi diagnosztikai módszer, a poszt-transzlációs módosulás 

következtében képződő citrullin tartalmú epitópokat felismerő ellenanyagok (anti-citrullinated 

protein/peptide antibody - ACPA) kimutatása betegek szérum mintáiból. Ezen módosult 

(citrullinált), az immunrendszer számára idegen motívumok ellen immunválasz alakul ki és 

autoantitestek termelődnek. A citrullináció fiziológiás körülmények között is végbemegy a 

szervezetben, de a rheumatoid arthritisz kialakulása során – feltételezhetően - a módosult 

fehérjék megjelenése áttöri az immuntoleranciát [1]. Az elmúlt évtizedekben számos tesztet 

fejlesztettek ki az ACPA-k kimutatására, és számos auto-epitópot azonosítottak. Mivel az auto-

antitestek már akár évekkel a tünetek megjelenése előtt jelen vannak a betegek vérében, fontos 

a tesztek érzékenységének javítása a betegség minél korábbi diagnosztizálása és a „rizikó 

csoportok” felállítása szempontjából [2]. Munkacsoportunk korábban kidolgozott egy ismert 

auto-antigén fehérjék (citrullinált filaggrin, kollagén, vimentin) szekvenciája alapján 

szintetizált, citrullin tartalmú peptidekből álló ELISA rendszert [3], amelynek diagnosztikai 

hatékonysága összeegyeztethető volt a kereskedelmi forgalomban kapható tesztekkel. Bár a 

peptid-panel igen magas fokú érzékenységgel mutatta ki az ACPA pozitív szérum mintákat, 

célul tűztük ki továbbfejlesztését, és a citrullin tartalmú peptideket felismerő auto-antitestek 

jellemzését specificitás és affinitás szempontjából.  

A betegség lefolyása hullámzó, akut és tünetmentes szakaszok váltják egymást, de sajnos teljes 

gyógyulás - megfelelő terápia hiányában - nem érhető el a betegeknél. A tünetmentes, 

remissziós időszakok kialakulásában az immunrendszer úgynevezett „regulátor” sejtjeinek, 

például a regulátor T- és B-sejteknek, kulcsfontosságú szerepét írták le, amelyek több 

szuppresszív mechanizmus révén képesek szabályozni a gyulladási folyamatokat [4]. A 

regulátor sejtek vizsgálatára irányuló alapkutatások nagyon fontosak a betegség 

mechanizmusának jobb megértéséhez, a patológiás folyamatok feltárásához. Mivel a 

rheumatoid arthritiszben szenvedő betegeknél a remisszió elérése nehéz és hosszú időt vesz 

igénybe, valamint egyénfüggő, hogy egyáltalán kialakul-e, alternatívaként a betegség 
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modellezésére állat kísérletek szolgálnak, mint például az általunk használt egér modell, a 

kollagén-indukált arthritisz (collagen-induced arthritis, CIA). Vizsgálatokat folytattunk a 

betegség patomechanizmusának jobb megértése céljából, különös tekintettel a kollagén-

indukált arthritisz remisszió fázisában feltehetőleg szerepet játszó IL-10 termelő B-sejtekre. 

Munkánk során elsődleges célként tűztük ki hogy jellemezzük kollagén-indukált arthritiszben 

- az irodalmi adatok alapján potenciális regulátor B-sejt (Breg) populációnak számító – 

marginális zóna B-sejtek (MZ B) [5, 6] IL-10 termelését, differenciálódásukhoz vezető 

aktiválódási utakat jobban feltárjuk. Az IL-10 citokin expresszálódása mellett vizsgálatainkba 

vontuk a segítő T-sejtek (Th) differenciálódásában kulcsfontosságú T-bet transzkripciós faktort 

[7], amelynek a regulátor T-sejtek életében már leírták fontos szerepét [8-10]. T-sejtekben 

betöltött szerepe jól feltárt, de hogy B-sejtekben milyen molekulákat szabályoz jelenleg 

kevésbé ismert. Munkacsoportunk a B-sejt receptor (BCR) és a Toll-szerű receptor 9 (TLR9) 

jelpályák kapcsolódási pontjaként újonnan azonosította a T-bet transzkripciós faktor 

jelentőségét B-sejtekben. A két jelpályának szimultán aktiválása szinergisztikusan módon 

növelte a T-bet expresszióját [11]. Mivel tudjuk, hogy ezen szignálok (BCR/TLR9) a regulátor 

B-sejtek differenciálódásának fontos indukáló faktorai [6, 12] - és annak analógiájára, hogy a 

T-bet a CD4+ regulátor T-sejtek egy kis populációjának szuppresszív funkciójának 

szabályozásában fontos szerepept tölt be [9] - kíváncsiak voltunk, hogy ezeken a receptorokon 

keresztüli jelek hatására aktiválódó T-bet-nek van-e szerepe a Breg sejtek, legfőképpen a MZ 

B-sejtek IL-10 termelésében. 

 

Célkitűzések 

1. Célunk volt a munkacsoport által korábban kidolgozott „4-peptid-panel” ELISA teszt 

továbbfejlesztése, az RA-val asszociációt mutató további citrullinált fehérjékből eredő 

citrullin tartalmú peptidek (EBNA1/2, α-enoláz, fibrin-β,) és egy irányítottan tervezett 

„multi-epitóp” peptid vizsgálatokba való bevonásával.  

2. Megvizsgáltuk a különböző, citrullint tartalmazó peptideket felismerő ellenanyagok 

keresztreagáló képességét, vagyis hogy egy adott citrullin tartalmú peptiddel tisztított ACPA 

felismerhet-e más citrullin tartalmú epitópot. 

3. Kevés adat áll rendelkezésre az auto-antitestek, kiváltképpen az ACPA-k affinitásáról. Arra 

a kérdésre szerettünk volna választ találni, hogy vajon hozzájárul-e az anti-citrullinált 

protein/peptid antitestek affinitásának mértéke a patológiás folyamatok kialakulásához. 
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4. Nyomon követtük in vivo humán rheumatoid arthritisz egérmodelljében, kollagén-indukált 

arthritiszben az IL-10, a T-bet és a T-bet szabályozása alatt álló CXCR3 kemokin receptor 

expressziójának változását MZ B-sejtekben. 

5. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy in vitro, „gyulladási” stimulusra - 

BCR/TLR9/IFNγR receptorokon való aktiválást követően – kialakulnak-e IL-10 és T-bet 

molekulát együttesen kifejező, kettősen pozitív MZ B-sejtek? 

6. Megvizsgáltuk a T-bet szabályozása alatt álló CXCR3 kemokin receptor milyen szerepet 

játszik a MZ B-sejtek életében, képesek-e a sejtek kemokin-vezérelt módon vándorolni? 

7. És végül arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen hatással van a BCR/TLR9/IFNγR 

receptorokon keresztül aktivált Tbet+/CXCR3+ MZ B-sejtek IL-10 termelésére, ha újra 

aktiválódnak, „gyulladási környezetet” modellező közegbe kerülnek? 

 

Alkalmazott módszerek 

 RA betegek szérummintáiból citrullin tartalmú peptidekre specifikus ellenanyagok 

kimutatása indirekt ELISA módszerrel 

 citrullin tartalmú peptidekre specifikus ellenanyagok izolálása és tisztítása RA betegek 

szérumából szilárd fázishoz kötött citrullin tartalmú peptid affinitás oszlopon 

 citrullin tartalmú peptidekre specifikus ellenanyagok affinitás vizsgálata felszíni 

plazmon rezonancia (SPR) készülékkel 

 kollagén-indukált arthritisz indukciója, a betegség nyomon követése 

 egér lép B-sejt alpopulációk izolálása, a sejtek in vitro vizsgálata 

 génexpressziós vizsgálatok valós idejű PCR segítségével 

 sejtfelszíni és intracelluláris molekulák detektálása áramlási citometriával 

 a sejtek által szekretált IL-10 citokin mérése sejtkultúra felülúszójából ELISA 

módszerrel 

 a sejtek migrációs képességének vizsgálata „trans-well migration assay”-vel 

 „gyulladási környezet” modellezése karragén-indukálta gyulladási modell használatával 
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Eredmények (tézisek) 

1. A tovább fejlesztett citrullin tartalmú peptid-panel diagnosztikai 

hatékonyságának vizsgálata 

Az általunk korábban kidolgozott peptid ELISA teszt (“4-peptid-panel”, [3]) tovább 

fejlesztésével (“8-peptid-panel” - filaggrin 5- és 19-mer, vimentin, kollagén, EBNA-2, α-

enoláz, fibrin-β, „multi-epitóp”) növelni tudtuk a teszt diagnosztikai hatékonyságát, 

amelynek 85 % szenzitivitás értéke a kereskedelmi forgalomban kapható, elfogadott 

diagnosztikai tesztekkel (kb. 60-80 % szenzitivitás) összevetve hatékonyabbnak bizonyult. 

 

2. Citrullin tartalmú peptid specifikus ellenanyagok keresztreakciójának vizsgálata 

Megállapítottuk, hogy egy adott citrullin tartalmú peptidet felismerő ellenanyag nem csak 

egy epitóp felismerésére képes, hanem felismerhet több, más fehérjéből származó citrullin 

tartalmú epitópot is. Vizsgálataink során több betegből származó peptid specifikus 

ellenanyag keresztreagáló képességének mértékét analizáltuk, és azt tapasztaltuk, hogy 

egyénenként eltér a keresztreaktivitás mértéke, vagyis az egy-egy betegből származó 

ellenanyagok eltérő epitóp kombinációkat ismerhetnek fel. 

 

3. Citrullin tartalmú peptid specifikus ellenanyagok affintiásának vizsgálata SPR 

készülékkel 

Eredményeinkkel alátámasztottuk, hogy a citrullin tartalmú peptideket felismerő 

ellenanyagok (ACPA) – összehasonlítva a „nem auto-antigén” specifikus ellenanyagokkal – 

alacsonyabb affinitással rendelkeznek. Annak tisztázására, hogy az általunk vizsgált citrullin 

tartalmú peptideket felismerő (filaggrin, vimentin, „multi-epitóp”) ellenanyagok affinitás 

értékei összefüggésbe hozhatók-e a betegség súlyosságát jelző DAS28 index-szel, korreláció 

analízist végeztünk, amely során megállapítottuk, hogy a vizsgált három peptid közül, a 

filagrrin 19-mer peptid esetében fordított korreláció áll fenn a disszociációs konstans (KD) 

és a DAS28 index között. Annál a betegnél, akinél nagyobb volt a betegség súlyosságát jelző 

DAS28 index, alacsonyabb volt a szérumában jelen lévő ACPA-k affinitásának mértéke. 

 

4. MZ B-sejtek IL-10 és T-bet expresszójának in vivo vizsgálata kollagén-indukált 

arthritisz indukciója során 

Az IL-10 és a T-bet molekulák MZ B-sejtekben betöltött szerepének in vivo vizsgálata 

céljából kollagén indukált arthritisz során, a betegség különböző szakaszaiban 

megvizsgáltuk a két molekula expresszálódásának mértékét. Új eredményként 



6 
 

megállapítottuk, hogy mind az IL-10, mind a T-bet mRNS szintje emelkedést mutatott a 

betegség remissziójában a kontroll és az akut csoporthoz képest. A T-bet által szabályozott 

CXCR3 [13] génexpresszió változása elvárásainknak megfelelően – a T-bethez hasonlóan - 

szintén szignifikáns eltérést mutatott. 

 

5. IL-10+/T-bet+ MZ B-sejtek detektálása BCR/TLR9/IFNγR receptorokon való 

aktiválást követően 

Az IL-10 és a T-bet lehetséges kapcsolatát in vitro - BCR-TLR9-IFNγR (anti-IgM-10µg/ml; 

CpG-1µM; IFNγ-50ng/ml) receptorokon keresztül aktivált - MZ B-sejtekben áramlási 

citometriával vizsgáltuk.  A három receptoron keresztüli aktiválás hatására a MZ B-sejtek 

csaknem 100 %-a expresszálta a T-bet transzkripciós faktort és kb. 16 %-uk dupla pozitívnak 

adódott, expresszálta az IL-10 és a T-bet molekulát egyaránt. Fontos kiemelni, hogy az 

összes IL-10+ MZ B-sejt T-bet pozitív volt, tehát ezekre a szignálokra a T-bet+ MZ B-sejtek 

populációján belül sikerült kimutatnunk egy kis IL-10 pozitív alpopulációt. 

 

6. A Tbet+/CXCR3+ Marginális Zóna B-sejtek migrációjának vizsgálata in vitro 

A T-bet, a T-box transzkripciós faktor család tagjaként, szabályozza a CXCR3 kemokin 

receptor megjelenését az IL-10 termelő regulátor T-sejteknél, és elősegíti migrációjukat a 

gyulladási területekre [8]. Továbbá a CXCR3 expresszáló ellenanyag-termelő plazma sejtek 

gyulladási területekre való vándorlásában szintén fontos szerepét tárták fel [14]. Annak 

tisztázására, hogy mi lehet CXCR3 funkcionális relevanciája a MZ B-sejtek esetében, 

megvizsgáltuk a két molekula in vitro expressziójának mértékét és a sejtek migrációs 

képességét. Anti-IgM, CpG és IFNγ (anti-IgM-10µg/ml/ BCR; CpG-1µM/ TLR9; IFNγ-

50ng/ml/ IFNγR) kezelést követően a MZ B-sejtek majd 70 %-a kettősen pozitív lett, 

expresszálta a T-bet és a CXCR3 molekulát egyaránt.  Majd miután ezeknek a sejteknek 

megmértük a migrációs hajlandóságát a CXCR3 receptor egyik ligandjával (CXCL9) 

szemben, azt tapasztaltuk, hogy a T-bet és CXCR3 pozitív sejtek nagyobb mértékben 

vándoroltak a ligandum irányába, mint a negatív kontroll sejtek. 

 

7. Pre-aktivált Tbet+/CXCR3+ MZ B-sejtek IL-10 termelésének vizsgálata 

”gyulladási környezet” modellezését követően 

Eddigi eredményeinkből kiderül, hogy a MZ B-sejtek a BCR/TLR9/IFNγR receptorokon 

keresztüli aktivációt követően fokozott IL-10 termeléssel válaszolnak, továbbá in vivo a CIA 

remisszió fázisában megemelkedik a T-bet, az IL-10 és a T-bet szabályozása alatt álló 
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CXCR3 receptor mRNS expressziója, valamint kimutattuk, hogy ezekre a szignálokra a 

sejtek képesek kemokin gradiens vezérelt módon migrálni in vitro. Annak tisztázására, hogy 

mi lehet ennek a biológiai jelentősége, összeállítottunk egy „gyulladási környezetet” 

modellező kísérlet rendszert. Feltételezéseink szerint ezek a BCR/TLR9/IFNγR 

receptorokon keresztül pre-aktivált CXCR3+ MZ B-sejtek, ha újra aktiválódnak -  akár ha a 

gyulladási területre vándorolva újra találkoznak a „gyulladási stimulusokkal” - képesek még 

hatékonyabban kifejteni szuppresszív funkciójukat és robosztusabb IL-10 termeléssel 

válaszolnak. A gyulladási környezet, az akut ízületi gyulladás modellezésére a karragénnel 

kiváltott gyulladási modellt, az ún. „air-pouch” modellt alkalmaztuk [15, 16]. A módszer 

azon alapul, hogy az állat bőre alá injektált levegő által kialakult üregbe juttatott immunogén 

anyag (karragén) az ízületi gyulladásra nagyon hasonlító reakciót idéz elő. A karragén-

indukálta zsákokból izolált folyadékot használtuk a gyulladási környezet modellezésére. 

Miután a pre-aktivált MZ B-sejteket újra aktiváltuk, vagyis áthelyeztük az „air-pouch” 

zsákokból izolált folyadékba, azt tapasztaltuk, hogy az indukált, három receptoron - BCR-

TLR9-IFNγR – keresztül elő-stimulált, T-bet és CXCR3 pozitív MZ B-sejtek nagymértékű 

IL-10 termeléssel válaszoltak. 

 

Következtetések 

 

Összességében elmondhatjuk, vizsgálatainkkal növelni tudtuk a rheumatoid arthritisz 

szerológiai diagnosztizálására korábban kidolgozott teszt hatékonyságát és kollagén indukált 

arthritiszben a MZ B-sejtek IL-10 termelésének jellemzésével közelebb kerültünk a 

regulátor B-sejtek kialakulását és funkciójukat irányító mechanizmusok jobb megértéséhez. 

Továbbfejlesztettük a munkacsoportunk által korábban beállított, citrullin tartalmú 

epitópokat felismerő ellenanyagok (ACPA) kimutatására alkalmas ELISA tesztet további - 

ilyen kombinációban még nem vizsgált – citrullin tartalmú peptidek vizsgálatokba való 

bevonásával. A bővített, nyolc citrullinált peptidet tartalmazó ELISA teszt (filaggrin 5 és 19 

mer, vimentin, kollagén, EBNA-2, α-enoláz, fibrin-β, „multi-epitóp”) 85 %-os szenzitivitás 

értéke a kereskedelmi forgalomban kapható, elfogadott diagnosztikai tesztek szenzitivitását 

kissé meghaladta, tehát növelni tudtuk a teszt diagnosztikai hatékonyságát. Mindemellett 

bizonyítottuk, hogy az egyedek citrullinált epitópokat felismerő ellenanyagainak affinitása 

alacsony (10-4-10-7 M/l), eltérő epitóp kombinációkat ismernek fel, képesek keresztreagálni, 

nem csak egy citrullin tartalmú epitóp felismerésére képesek. Úgy véljük egy heterogén 

peptid szekvencia keveréket, sőt meghatározott epitópokból álló tervezett szekvenciákat 
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tartalmazó diagnosztikai teszttel hatékonyabban lehet diagnosztizálni a különböző ACPA-

profillal rendelkező beteg csoportokat. Annak tisztázására, hogy az általunk vizsgált 

peptidekre (filaggrin, vimentin, „multi-epitóp”) specifikus ellenanyagok affinitás értékei 

összefüggésbe hozhatók-e a betegség súlyosságát jelző DAS28 index-szel, korreláció 

analízist végeztünk. Megállapítottuk, hogy a citrullin tartalmú filaggrin peptiden mért KD és 

a DAS28 index között fordított korreláció áll fenn, vagyis annál a betegnél, akinél nagyobb 

volt a betegség súlyosságát jelző DAS28 index, alacsonyabb volt a szérumában jelen lévő 

citrullinált filaggrin specifikus ellenanyagok affinitásának mértéke. Feltételezések szerint az 

ellenanyagok alacsony aviditása befolyásolhatja az ACPA-k biológia aktivitását és ezáltal 

súlyosabb betegség kialakulásához vezethetnek [17]. 

A rheumatoid arthrtisz patomechanizmusának jobb megértése céljából vizsgálatokat 

folytattunk a betegség állatmodelljében, kollagén-indukált arthritiszben, jellemeztük a MZ 

B-sejtek IL-10 termelő képességét. In vivo és in vitro eredményeink alapján a T-bet 

transzkripciós faktor egy új szerepét sikerült feltárnunk az IL-10 termelő MZ B-sejtek 

életében. Hipotézisünk szerint, az hogy a remisszióban megemelkedik az IL-10, a T-bet és 

a CXCR3 receptor expressziója, hogy in vitro “gyulladási” szignálokra képződnek T-

bet+/IL-10+ és T-bet+/CXCR3+ MZ B-sejtek, amelyek migrációs hajlandósággal is 

rendelkeznek, és hogy gyulladási környezetet modellező miliőben robosztus IL-10 

termeléssel válaszolnak, arra enged következtetni, hogy a T-bet transzkripciós faktor 

hozzájárulhat a kollagén-indukált arthritisz remissziójához azáltal, hogy támogatja a MZ B-

setjek migrációját és elősegíti hatékonyabb szuppresszív funkciójukat. Hisszük, hogy ezen 

eredményeink hozzájárulhatnak a regulátor B-sejtek funkcióját irányító mechanizmusok 

jobb megértéséhez és végső soron a rheumatoid arthritisz gyógyítását segítő terápiák 

fejlesztéséhez. 
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