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Bevezetés 

 

Immunkomplexek képz dése és eliminálása az immunhomeosztázis 

fenntartásának fontos eleme. Az immunrendszer nem megfelel , ill. 

túlzott m ködése következményeként azonban az immunkomplexek 

kóros folyamatok el idéz i is lehetnek. A B-sejt receptorhoz (BCR), Fc - 

és komplementreceptorokhoz köt dve a komplexek öszszetételét l 

függ en eltér en modulálják a BCR-en keresztül kiváltott sejtaktivációt. 

Antigén-specifikus B-sejteken a CD19 molekulával komplexben 

megjelen  CR2 (CD21) pozitívan, míg a CR1 (CD35) és az Fc RIIb 

(CD32) receptorok negatívan szabályozzák a BCR-en keresztül kiváltott 

jelátvitelt. 

Az utóbbi években igazolódott, f ként a B-sejt depléciót célzó 

terápiák alkalmazásával, hogy a B-sejteknek kitüntetett szerepük van az 

autoimmun betegségek kialakulásában. Patogén szerepüket dönt en 

autoantitest-termelésük, részben pedig ett l független mechanizmusok 

révén fejtik ki. Citokintermelésük által befolyásolják T-sejtek, valamint 

dendritikus sejtek m ködését. Állatmodellekkel végzett kísérletek 

igazolják, hogy az Fc - és komplementreceptorok expressziójában vagy 

funkciójában bekövetkez  zavarok hajlamosító tényez knek tekinthet k a 

betegség kialakulásában. Emberben az IC-köt  receptorok szerepe a B-sejt 

tolerancia fenntartásában nem teljesen tisztázott, miként az sem, hogy az 

eltér  differenciáltságú állapotban lév  B-sejt alpopulációkban hogyan 

befolyásolnak különböz  sejt-funkciókat.  
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A B-sejt-tolerancia megsz nésének többféle lehetséges módját 

igazolták az utóbbi években SLE-ben. A B-sejt-tolerancia elvesztését T-

sejtekt l független mikrobiális eredet  poliklonális aktiváció is 

el idézheti, mely folyamat során a B-sejtekben is kifejez d  TLR-9 

receptornak dönt  szerepe van. Feltételezik, hogy egy gyulladásos 

környezetben a bakteriális ill. eml s eredet  DNS az autoreaktív B-

sejtekben a TLR-9 és a BCR keresztkötése révén képes hozzájárulni a B-

sejt tolerancia megsz néséhez. DNS-tartalmú immunkomplexek jelenléte 

SLE-ben felveti azt a kérdést is, hogy milyen módon modulálják a gátló 

IC-köt  receptorok az antigen által a BCR-en ill. a TLR-9 receptoron 

közvetített aktivációs jeleket.  

Feltételezhet en fontos szerepük van az SLE kialakulásában és 

fenntartásában a memória B sejteknek is. Azt, hogy a különböz  IC-köt  

receptorok kifejez dése és funkciója miként változik az egyes alpopulációk 

esetében, eddig még nem vizsgálták sem autoimmun betegek, sem egészséges 

egyének esetében.  
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Célkit zések 

 

1. Mivel autoimmun egérmodellekben végzett kísérletek eredményei 

egyértelm en arra utalnak, hogy az Fc -és komplementreceptoroknak 

fontos szerepük van az SLE kialakulásában, egészséges donorokból 

ill. SLE-s betegekb l származó B-sejteken kívántuk összehasonlítani 

ezen IC-köt  receptorok expressziós mintázatát. Továbbá terveztük 

megvizsgálni, hogy a betegség aktivitása hogyan befolyásolja e 

receptorok megjelenését.  

 

2. Az Fc RII és a komplementreceptorok (CR1/CR2) kifejez dését 

különböz  B sejt alpopulációkon eddig egészséges donorokban sem 

vizsgálták. Ez alapján célul t ztük ki, hogy a CD27 mint memória B 

sejt marker és a sejtfelszíni Ig expressziója alapján elkülönített naív, 

IgM+ és izotípusváltáson átesett IgM- memória B-sejteken ill. 

plazmablasztokon vizsgáljuk az IC-köt  receptorok expresszióját. 

 

3. Munkacsoportunk korábbi eredménye szerint az 1-es típusú 

komplementreceptor humán B-sejteken gátló hatású a BCR által 

kiváltott proliferációra. Ennek továbbvizsgálása érdekében kívántuk 

összehasonlítani a CR1 receptor gátló szerepét egészséges donorokból 

származó naív és memória B-sejteken, valamint hatását SLE-s 

betegekb l nyert B-sejteken. 
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4. Célunk volt annak megállapítása is, hogy a CR1 keresztkötése a 

megfelel  citokinek jelenlétében hogyan befolyásolja egészséges 

donorokból szeparált memória B-sejtek BCR-indukált plazmablaszt 

differenciációját. 

 

5. Tervünk volt továbbá, hogy megvizsgáljuk a CR1 receptor moduláló 

hatását egy antigént l független aktivációs útvonalra, melyet a TLR-9 

receptoron keresztül CpG oligonukleotidok segítségével váltottunk ki.  

 

 

 

 

Alkalmazott módszerek 

 

- ELISPOT  

- Áramlási citofluorimetria 

- ELISA 

- Western-blot 

- Fehérje mRNS meghatározása RT-PCR-rel 

- Sejtproliferáció vizsgálata H3 timidin beépülésének mérésével 

- SDS poliakrilamid gélelektroforézis 

- C3 preparálása HPLC-vel 

- B-sejt tisztítás, memória B sejt szeparálás 

-  
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Eredmények 

 

1. Egészséges donorokból és SLE-ben szenved  betegekb l származó 

B-sejteken vizsgáltuk az IC-köt  Fc -és komplement receptorok 

sejtfelszíni megjelenését. Mind az Fc RII mind a komplement receptorok 

expressziójában szignifikáns csökkenést találtunk SLE-s betegekb l 

származó B-sejteken. A CR1 és az Fc RII receptorok esetében a betegség 

aktivitása nagymértékben befolyásolta a sejtfelszíni megjelenést, a CR2 

receptor vizsgálatakor azonban nem volt szignifikáns eltérés az aktív és 

az inaktív csoport között. Az SLE-s csoportban az aktivitástól függetlenül 

elkülöníthet  egy csoport, amely betegekben a CR2 kisebb mértékben 

fejez dik ki a B sejteken. 

 

2. Egészséges donorokból származó IgM+ és izotípusváltáson átesett 

IgM- memória B-sejteken a gátló CR1 és az Fc RII megjelenése fokozott 

mérték  volt a naív sejtekhez hasonlítva. Míg a CR1 esetében e 

tekintetben nem találtunk különbséget az IgM+ és IgM- memória 

populáció között, addig az Fc RII expressziója magasabb volt az IgM+ 

memória sejteken. A CR2 esetében nem találtunk receptor up-regulációt 

a memória sejtek populációjában.  

Aktív SLE-ben szenved  betegeket vizsgálva azt találtuk, hogy 

a CR1 és az Fc RII gátló receptorok memória sejtekre jellemz  fokozott 

megjelenése hiányzik; szintjük a naív sejteken található expresszió 

mértékével azonos. A CR2 csökkenés azonban a naív és a memória 

 7



populációt egyaránt érintette. Az irodalommal megegyez en a 

CD27high/sIglow plazmablaszt populáció arányában nagymérték  

növekedést tapasztaltunk a kontroll csoporthoz képest. Az IC-köt  

receptorok megjelenése ezeken a sejteken az egészséges donorok 

esetében tapasztaltakhoz hasonlóan minimális. Longitudinális 

vizsgálataink arra utalnak, hogy az SLE-ben szenved  betegekben 

található receptorcsökkenés a CR1 és az Fc RII esetében átmeneti 

jelleg .  

 

3. Funkcionális vizsgálatainkban megállapítottuk, hogy egészséges 

donorokból izolált memória B-sejtek BCR indukált proliferációja a naív 

sejtekhez képest kevésbé gátolható a CR1 receptor keresztkötése által. 

Ebben szerepe lehet a memória sejteken található általunk kimutatott 

CR1 up-regulációnak is. SLE-s betegekb l izolált csökkent CR1 

expressziót mutató B-sejteket vizsgálva a kontrollhoz képest nem 

találtunk különbséget a CR1 által kiváltott gátlás mértékében.  

 

4. In vitro körülmények között IL-2/IL-10 citokinek jelenlétében BCR 

keresztkötés hatására a memória B-sejtek egy része CD27high/sIglow 

fenotípusú ellenanyag termel  plazmablaszt sejtekké differenciálódik. A 

differenciáció mértékében nem volt szignifikáns különbség az IgM és az 

IgG memória populáció között. Megállapítottuk, hogy míg a naív és a 

memória B-sejtek BCR-indukált proliferációját a CR1 receptor 

keresztkötése gátolja, addig a receptor aggregációja nem befolyásolta a 

BCR-indukált plazmablaszt differenciációt. 
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5   A CR1 által közvetített gátlás mértékét megvizsgáltuk egy 

antigént l független aktivációs út esetében is. Azt találtuk, hogy 

metilálatlan CpG motívumokat tartalmazó oligonukleotidok által indukált 

B-sejt proliferációt a CR1 receptor keresztkötése nem befolyásolta sem a 

naív sem a memória B-sejt populációban. CpG jelenlétében csak IgM 

termel  plazmablaszt differenciáció következett be, amelyet a CR1 

receptor aggregációja a proliferációhoz hasonlóan nem befolyásolt. SLE-

s betegekb l nyert B-sejtek CpG jelenlétében nem differenciálódtak IgM 

termel  plazmablasztokká, aminek hátterében az IgM típusú 

memóriasejtek arányának drasztikus csökkenése állhat.  

 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy aktív SLE-ben szenved  betegek B-

sejtjein a gátló CR1 és Fc RII receptorok csökkenése a memória 

populáción mért up-reguláció hiányából, valamint az IC-köt  

receptorokat minimálisan kifejez  plazmablaszt populáció 

felszaporodásából adódik. Funkcionális vizsgálataink továbbá arra 

utalnak, hogy fiziológiás körülmények között az 1-es típusú 

komplementreceptoron közvetített gátlásnak a memória B-sejtek antigén-

függ  homeosztázisában lehet szerepe, a kés i differenciációs 

folyamatokat azonban nem befolyásolja. 
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