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BEVEZETÉS 

A többsejt  szervezetek homeosztázisának fenntartásában 

nélkülözhetetlen a programozott sejthalál folyamata. Ezen 

mechanizmus talán legtöbbet vizsgált közvetít je a Fas  

sejthalál receptor, melynek szerepe régóta ismert az 

immunrendszer egyensúlyának fenntartásában. A Fas részt 

vesz többek között a T-sejtek aktiváció indukált sejthalál 

folyamatainak szabályozásában, de az érett B-limfocita készlet 

kialakításában is központi szerepet játszik.  

A Fas-közvetített sejthalál felel s a germinális centrumokban, 

a szomatikus mutációt követ en kialakuló nem specifikus, 

illetve autoreaktív B-sejtek eltávolításáért. A germinális 

centrumban a B-sejtek apoptózissal elpusztulnak, amennyiben 

nem érkezik számukra a B-sejt receptoron (BCR) vagy az 

antigén specifikus T-sejtekkel kapcsolatot biztosító CD40-en 

keresztül túlél  jel, mutatva a B-sejtek antigén specificitását. 

Összességében az - els sorban a Fas receptor által közvetített - 

apoptotikus, illetve a túlél  jelek egyensúlya határozza meg a 

B-sejtek sorsát. A germinális centrumban történ  Fas-

közvetített programozott sejthalál a FasL-ot expresszáló T-sejt 

és a Fas-t hordozó B-sejt közvetlen kapcsolatán alapul. A T-

sejteken kifejez d  FasL f  célpontjai els sorban azon B-

sejtek, melyek antigénprezentációs képességüket meg rzik, de 

antigén felismerésük megsz nt, vagy csökkent (szomatikus 
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mutáción átesett B-sejtek, kis affinitású B-sejtek, autoreaktív 

B-sejtek). Egy további lehet ség, hogy az antigént nem 

felismer , prezentálni képtelen B-sejtek esetében, ahol a T-

sejt/B-sejt kapcsolat sem alakul ki, a sejthalált a FasL egy 

szekretált formája indukálja. A FasL az NK-, a T-sejtek és 

egyes tumorok által termelt vezikulumok felszínén is 

kikerülhet az extracelluláris térbe, amely szekretált forma 

szintén citotoxicitást közvetít. 

 

CÉLKIT ZÉSEK 

A germinális centrumban az antigént nem vagy kis affinitással 

felismer , illetve autoreaktív B-sejt klónok Fas-közvetített 

apoptózissal elpusztulnak, ha nem kapnak túlél  jelet a B-sejt 

receptoron vagy az antigén specifikus T-sejtek révén a CD40-

en keresztül. Célul t ztük ki más, még nem vizsgált túlél  

jelek hatásának vizsgálatát, valamint egy nem sejt-sejt 

kapcsolaton alapuló sejthalál forma jellemzését. 

1. Célunk volt a BCR, valamint a tumor nekrózis faktor 

családba tartozó B-sejt aktiváló faktor (BAFF), a 

bakteriális DNS-t felismer  TLR-9 és az aktivált B-

sejteken megjelel  Fas sejthalál receptor által stimulált 

jelpályák közötti kölcsönhatások vizsgálata és a 

kölcsönhatások megvalósításában résztvev  jelátviteli 

molekulák azonosítása. 
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2. További vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy 

(enzimatikusan, morfológiailag, immunológiailag, illetve 

funkcionálisan) milyen tulajdonságokat mutat a FasL-ot 

hordozó szekretált vezikulát (Vsec) tartalmazó felülúszó 

által közvetített sejthalál forma, hogy mely sejtek 

termelhetik a citotoxikus felülúszót. Célul t ztük ki ezen 

szekretált vezikula közvetített sejthalál összehasonlítását 

más, az irodalomban használatos Fas agonistákkal 

indukált sejthalálokkal. 

3. Célunk volt annak a kérdésnek a tisztázása, hogy a Vsec 

által indukált sejthalál gátolható -e az els  pontban említett 

túlél  faktorokkal. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Áramlási citofluorimetria: sejtfelszíni és intracelluláris 

fehérjék kimutatásához, sejthalál detektálásához 

(subG1, PI, kaszpáz aktivitás) 

SDS-PAGE: fehérjék mennyiségének 

meghatározásához 

Western blot: fehérjék mennyiségének 

meghatározásához 

Konfokális lézerpásztázó mikroszkópia: sejthalál 

morfológiájának vizsgálatához 

3 
 



EREDMÉNYEK 

 

1. A túlélést segít  és a Fas-közvetített sejthalált kiváltó 
jelek interakciójának vizsgálata B-sejteken 

Vizsgálatok SKW6.4 humán B-sejtvonalon: 

I. Hosszútávú BAFF-al történ  aktiválás kis mértékben 

ugyan, de szignifikánsan megment a Fas-közvetített 

apoptózistól. 

II. A BAFF nincs hatással az anti-BCR-rel kiváltott 

túlélésre. 

III. Az anti-IgM-hez hasonlóan BAFF hatására nem 

változik a Fas receptor expressziója. 

IV. A fehérjeszintézist gátló CHX ugyanúgy, mint az anti-

BCR-rel kiváltott megmentést, a BAFF indukált túlélést 

is gátolja, azaz új fehérje szükséges a Fas-közvetített 

apoptózistól való megmentéshez.  

A20 egér B-sejtvonalon végzett vizsgálatok: 

I. A BAFF és a CpG hasonlóan az anti-BCR-hez, 

dózisfügg en megmenti a sejtet a Fas-közvetített 

apoptózistól. 

II. BAFF, CpG és anti-BCR növelik egymás apoptózist 

gátló hatását. 

III. Mindeközben a Fas receptor sejtfelszíni expressziója 

nem változik. 
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IV. Eredményeink szerint a CpG a PKC és a p38 

molekulák aktiválásán keresztül fejti ki apoptózist 

gátló hatását, míg a BCR-en keresztüli jelátvitel az 

irodalomi adatokat is meger sítve PI3K-t és PKC-t 

igényel. 

 

2. Szolubilis vezikula-kötött FasL által indukált sejthalál 
jellemzése 

I. PHA-val aktivált Jurkat T-sejt és PBMC felülúszója 

citotoxikus tulajdonsággal bír (részben hasonló, 

részben különböz  jelátvitelt indít el), elpusztítja a 

humán Jurkat sejtet, az aktivált PBMC-t, a 

mandulából izolált limfocitákat és az egér A20 B-

sejtet is. 

II. A citotoxikus felülúszó ultracentrifugálását követ en 

a pellet hordozza a citotoxikus aktivitást, azaz 

szekretált vezikula (Vsec) okozza a sejthalált. 

III. A felülúszó kétfajta sejthalált indukál: apoptotikus és 

nem apoptotikus sejthalált. Fas jelenlétében az 

apoptotikus sejthalál dominál. 

IV. Az apoptotikus sejthalál Fas-függ  folyamat, de 

különbözik a klasszikus keresztkötött rekombináns 

FasL, anti-Fas ellenanyag és co-culture által kiváltott 

apoptózistól. Részlegesen gátolható katepszin D 
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inhibitorral, szükséges hozzá a RIP1 fehérje jelenléte, 

valamint FADD hiányában csak részben blokkolható 

abban az esetben, ha a felülúszó Jurkat T-sejtt l 

származik. 

V. A nem apoptotikus sejthalál folyamat végbemegy 

azokban a sejtekben, melyekeben hiányzik a Fas, a 

FADD, a kaszpáz-8, a kaszpáz-9 (a kaszpáz-9 

szükséges amennyiben a felülúszót PBMC termeli) és 

a RIP1 molekula, valamint a kaszpázok és a katepszin 

D sem szükségesek ehhez az útvonalhoz. 

VI. Morfológiailag vizsgálva, a felülúszó Fas deficiens 

sejteken nem okoz DNS fragmentációt. 

VII. A TLR ligandumokkal, PHA-val, citokin koktéllal 

aktivált éretlen dendritikus sejt felülúszója sejthalált 

indukál. Ultracentrifugálást követ en a pellet és az új 

felülúszó is rendelkezik sejtpusztító aktivitással. Az 

éretlen dendritikus sejt által termelt felülúszóval 

indukált sejthalál TNFR1-függ  folyamat. 

 

3. CpG és anti-BCR hatása a felülúszó indukált sejthalálra  

Sem a sejtfelszíni immunglobulin, sem a CpG indukált 

túlél  szignálok nem csökkentik a Vsec-mal el idézett 

sejthalált A20 B-sejtvonalon. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A nem specifikus vagy autoreaktív B-sejtek szelekciójában 

nélkülözhetetlen a Fas-közvetített apoptózis. Fas hiányában 

autoimmun folyamatok alakulnak ki, köztük a B-sejt függ  

mechanizmusok, mint megnövekedett ellenanyag és 

autoantitest termelés. A már ismert túlél  szignálok mellett 

fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a BAFFR-on és TLR9-

en érkez  túlél  jelek milyen hatással vannak a B-sejtek Fas 

indukált apoptózisára. Kimutattuk, hogy a BAFF és a CpG 

ODN egyaránt csökkenti a Fas közvetített apotózist, valamint 

er síti a BCR-on keresztüli túlél  szignálokat, ezáltal egyaránt 

fokozva a nem antigén spcifikus és antigén specifikus B-sejtek 

túlélését. 

A direkt sejt-sejt kontaktus által közvetített sejthalál mellett a 

szekretált vezikula is rendelkezik citotoxikus funkcióval. 

Eredményeink alapján a felülúszó indukált sejthalál mind 

enzimatikusan, mind molekulárisan, mind morfológiailag 

különbözik a rekombináns FasL vagy a sejt-sejt kapcsolat 

hatására kialakuló FasL-Fas által indukált citotoxicitástól. 

Kimutattuk, hogy a szekretált vezikulum Fas-függ  és Fas-

független sejthalált is indukál. Fas-független útvonalon 

keresztül a vezikulum a célsejtek nekrotikus pusztulását 

okozza, Fas jelenlétében azonban az apoptotikus sejthalál 

dominál. A vezikulum által indukált apoptózis Fas-függ , de 
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molekulárisan (RIP1-függ nek bizonyult) és enzimatikusan 

(katepszin D-függ ) is eltér a klasszikus Fas-közvetített 

apoptózistól. Kimutattuk, hogy egyes sejttípusok, mint a 

Jurkat T-sejtvonal, a PBMC, vagy a DC sejtek egyaránt 

képesek citotoxikus felülúszó termelésére, melyek részben 

átfed , részben eltér  típusú sejthalált indukálnak. Az általunk 

újonnan leírt sejthalál útvonalak terápiás célpontok lehetnek az 

apoptózis rezisztens tumorok elpusztításában. 

Összességében bizonyítottuk, hogy a BAFF receptorok és a 

TLR9 is szerepet játszhatnak a B-sejtek túlélésének 

szabályozásában a Fas-közvetített apoptózis gátlásán 

keresztül. Valamint kísérleteink alapján úgy gondoljuk, hogy a 

sejt-sejt kontaktus révén kiváltott FasL-Fas kapcsolat által 

közvetített sejthalál mellett a szekretált vezikula indukált 

citotoxicitás is lényeges szerepet játszhat az immunválasz 

szabályozásában. 
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